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Edukacja polonistyczna 

Ocenie podlegają następujące  umiejętności : : słuchania, mówienia, czytania, pisania, kształcenia językowego i 

samokształcenia 

Ocena    roczna  z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze  dobrze dostatecznie bardzo słabo 

 
Zawsze  w skupieniu i uważnie 
słucha  wypowiedzi nauczyciela 
rówieśników i  innych osób  w 
różnych sytuacjach życiowych. 
 
Zawsze w  kulturalny sposób zwraca 
się bezpośrednio do rozmówcy oraz  
okazuje szacunek wypowiadającej 
się osobie. 
 
Zawsze wykonuje proste zadania 
według  usłyszanej instrukcji 
podawanej przez nauczyciela. 
 
Zawsze z uwagą słucha tekstów 
czytanych przez nauczyciela. 
 
Słucha uważnie i z powagą 
wypowiedzi osób podczas 
uroczystości, obchodów świąt 
narodowych , przedstawień. 
 
 

 
Słucha uważnie i w skupieniu 
wypowiedzi nauczyciela, 
rówieśników i innych osób w różnych 
sytuacjach życiowych.  
 
Zwraca się w kulturalny sposób do 
rozmówcy i zazwyczaj okazuje 
szacunek wypowiadającej się osobie. 
 
 
Wykonuje proste zadania według  
usłyszanej instrukcji podawanej 
przez nauczyciela. 
 
Słucha  uważnie tekstów czytanych 
przez nauczyciela. 
 
Potrafi  słuchać z uwagą wypowiedzi 
osób podczas uroczystości, 
obchodów świąt narodowych , 
przedstawień. 
 
 

 
Stara się słuchać uważnie i w 
skupieniu wypowiedzi nauczyciela, 
rówieśników  i innych osób w 
różnych sytuacjach życiowych. 
 
Stara się rozmawiać w kulturalny 
sposób, zwracając się  bezpośrednio 
do rozmówcy  oraz  okazywać 
szacunek wypowiadającej się osobie. 
 
Stara się wykonywać proste zadania 
według  usłyszanej instrukcji 
podawanej przez nauczyciela. 
 
Stara się uważnie słuchać tekstów 
czytanych przez nauczyciela. 
 
Stara się słuchać z uwagą 
wypowiedzi osób podczas 
uroczystości, obchodów świąt 
narodowych , przedstawień. 
 

 

 
Ma trudności z uważnym  
słuchaniem nauczyciela, 
rówieśników i innych osób w różnych 
sytuacjach życiowych. 
 
Ma  problemy z prowadzeniem 
rozmowy w kulturalny sposób i z 
okazywaniem szacunku 
wypowiadającej się osobie. 
 
Zazwyczaj wykonuje proste zadania 
według usłyszanej instrukcji 
podawanej przez nauczyciela. 
 
Nie zawsze uważnie słucha tekstów 
czytanych przez nauczyciela. 
 
Ma problemy z uważnym słuchaniem 
wypowiedzi osób podczas 
uroczystości, obchodów świąt 
narodowych , przedstawień. 
 
  



Potrafi na ogół panować nad chęcią 
nagłego wypowiadania się. 
 
Zawsze chętnie formułuje pytania, 

dotyczące sytuacji zadaniowych, 

wypowiedzi ustnych nauczyciela, 

uczniów. 

 
Wypowiada się w formie 
uporządkowanej i rozwiniętej  na 
tematy związane z przeżyciami, 
zadaniem, sytuacjami szkolnymi, 
literaturą. 
 
Chętnie i samodzielnie  opowiada 
treść krótkich tekstów czytanek, 
basni, legend oraz historyjek 
obrazkowych i pojedynczych 
obrazków. 
 
Posługuje się bogatym słownictwem 
oraz dobiera właściwe słowa i zwroty 
adekwatne do rodzaju i  intencji 
wypowiedzi. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Samodzielnie układa opowiadania 
twórcze, np. inne zakończenie 
utworu, dalsze losy bohaterów. 
 
Prawidłowo opisuje  przedmioty  z 
otoczenia lub przedstawione na 
obrazku. 
 

Stara się panować nad chęcią 
nagłego wypowiadania się. 
 
Potrafi formułować pytania , 
dotyczące sytuacji zadaniowych, 

wypowiedzi ustnych nauczyciela, 

uczniów. 
 
Potrafi  wypowiadać się w formie 
uporządkowanej na tematy związane 
z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami 
szkolnymi, literaturą. 
 
 
Opowiada treść krótkich tekstów 
czytanek, baśni, legend, a także 
obrazków i historyjek obrazkowych. 
 
 
 
Zawsze dobiera właściwe słowa i 
zwroty adekwatne do rodzaju i 
intencji wypowiedzi. 
 
 
Stara się układać opowiadania 
twórcze, np. inne zakończenie 
utworu, dalsze losy bohaterów. 
 
Opisuje przedmioty z otoczenia lub 
przedstawione na obrazku. 
 
 

Zazwyczaj stara się panować nad 
chęcią nagłego wypowiadania się. 
 
Stara się formułować pytania 
dotyczące sytuacji zadaniowych, 

wypowiedzi ustnych nauczyciela, 

uczniów. 
 
Stara się wypowiadać na tematy 
związane z przeżyciami, zadaniem, 
sytuacjami szkolnymi, literaturą. 
 
 
 
Z pomocą  nauczyciela opowiada 
treść krótkich tekstów czytanek, 
baśni, legend, oraz pojedynczych 
obrazków i historyjek obrazkowych. 
 
 
Stara się  dobierać  właściwe  słowa  
i zwroty adekwatne do rodzaju  i 
intencji wypowiedzi. 
 
 
Ma problemy  z  ułożeniem  
krótkiego opowiadania twórczego. 
 
 
Stara się z pomocą nauczyciela  
opisywać przedmioty z otoczenia  
lub przedstawione na obrazku. 
 

Nie zawsze potrafi panować nad 
chęcią nagłego wypowiadania się. 
 
Ma trudności z formułowaniem 
pytań . 
 
Niechętnie wypowiada się na tematy 
związane z przeżyciami, zadaniem, 
sytuacjami szkolnymi, literaturą. 
 
 
 
 
 
 Niechętnie i nieśmiało odpowiada 
pojedynczymi wyrazami na zadane 
pytania . 
 
 
 
Ma problemy z  doborem 
właściwych  słów  i zwrotów 
adekwatnych  do  rodzaju i intencji 
wypowiedzi. 
 
Nie potrafi ułożyć opowiadania 
twórczego. 
 
 
Ma duże problemy z  opisywaniem 
przedmiotów z otoczenia  lub 
przedstawionych na obrazku. 
 



Zawsze chętnie odpowiada pełnymi 
zdaniami na pytania dotyczące 
przeczytanych tekstów, ilustracji. 
 
Recytuje z  właściwą  intonacją,   z 
pamięci wiersze, piosenki  i  krótkie 
fragmenty prozy.   
 
Czyta płynnie, poprawnie i 
wyraziście na głos teksty zbudowane 
z wyrazów opracowanych w toku 
zajęć. 
 
Samodzielnie i poprawnie   odczytuje 
dialogi  z podziałem na role. 

 
Czyta w skupieniu po cichu teksty 
zapisane samodzielnie w zeszycie. 
 
 
Czyta i rozumie krótkie teksty 
informacyjne złożone 2-3 zdań. 
 
 
 
Czyta w skupieniu po cichu i rozumie 
krótkie teksty drukowane. 
 
 
Poprawnie odczytuje  i  rozumie sens 
prostych  rysunków, piktogramów,  
znaków informacyjnych i napisów. 
                        

Potrafi odpowiadać zdaniami na 
pytania dotyczące przeczytanych 
tekstów, ilustracji. 
 
Potrafi  recytować  z  właściwą  
intonacją,  z pamięci wiersze, 
piosenki  i  krótkie fragmenty prozy.  
 
Potrafi  płynnie, poprawnie i 
wyraziście czytać  na głos teksty 
zbudowane z wyrazów 
opracowanych w toku zajęć. 
 
 Odczytuje dialogi z podziałem na 
role. 
 
Potrafi czytać w skupieniu po cichu 
teksty zapisane samodzielnie w 
zeszycie. 
 
Potrafi czytać ze zrozumieniem 
krótkie teksty informacyjne złożone z 
2-3 zdań. 
 
 
Potrafi czytać ze zrozumieniem,  w 
skupieniu po cichu krótkie teksty 
drukowane. 
 
Potrafi odczytać  i zrozumieć sens 
prostych  rysunków,  znaków 
informacyjnych i napisów. 
 

Stara się odpowiadać  zdaniem na 
pytanie dotyczące przeczytanych 
tekstów i ilustracji. 
 
Stara się  recytować  z  właściwą  
intonacją,  z pamięci wiersze, 
piosenki  i  krótkie fragmenty prozy. 
 
Stara się czytać  poprawnie i 
wyraziście na głos  teksty 
zbudowane z wyrazów 
opracowanych w toku zajęć. 
 
Z pomocą nauczyciela odczytuje  
dialogi  z podziałem na role. 
 
Stara się czytać po cichu teksty 
zapisane samodzielnie w zeszycie. 
 
 
Stara się czytać ze zrozumieniem 
krótkie teksty informacyjne złożone z 
2-3 zdań. 
 
 
Stara się czytać po cichu ze 
zrozumieniem krótkie teksty 
drukowane. 
 
Stara się  odczytać i zrozumieć  sens 
prostych  rysunków,  znaków 
informacyjnych i napisów. 
 

Ma trudności z ułożeniem 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
przeczytanych tekstów i ilustracji. 
 
Ma  trudności z odtworzeniem  z 
pamięci wierszy, piosenek. 
 
 
Zazwyczaj potrafi  czytać na głos  
sylabami teksty zbudowane z 
wyrazów opracowanych w toku 
zajęć. 
 
Ma duże trudności  z odczytaniem 
dialogów z podziałem na role. 
 
Ma trudności z czytaniem po cichu 
tekstów zapisanych w zeszycie. 
 
 
Ma trudności w czytaniu ze 
zrozumieniem krótkich tekstów 
informacyjnych  złożonych  z 2-3 
zdań. 
 
Ma trudności w zrozumieniu krótkich 
tekstów drukowanych, czytanych po 
cichu. 
 
Z pomocą nauczyciela  odczytuje ze 
zrozumieniem sensu prostych 
rysunków, napisów. 
 



Wyodrębnia postacie i zdarzenia  w 
tekstach do nauki czytania i w 
krótkich tekstach literackich. 
                                           
 
Wyszukuje w tekstach fragmenty 
wskazane przez nauczyciela. 
 
 
Wyszukuje w tekstach fragmenty 
według niego najpiękniejsze, 
najważniejsze, trudne do 
zrozumienia. 
 
Potrafi odróżnić elementy świata 
fikcji od  realnej rzeczywistości. 
 
 
Potrafi wyróżnić w czytanych 
utworach literackich zdania 
opisujące bohatera. 
 
Samodzielnie czyta  książeczki, 
lektury wskazane przez nauczyciela 
oraz czasopisma dziecięce. 
 
Poprawnie układa i zapisuje zdania z 
rozsypanek wyrazowych i 
sylabowych. 
 
Zawsze przepisuje bezbłędnie    
zdania  z zachowaniem 
prawidłowego kształtu liter i ich 

Stara się wyodrębniać postacie i 
zdarzenia   w tekstach do nauki 
czytania i w krótkich tekstach 
literackich. 
 
Stara się wyszukiwać w tekstach 
fragmenty wskazane przez 
nauczyciela. 
 
Stara się wyszukiwać w tekstach 
fragmenty według niego 
najpiękniejsze, najważniejsze, trudne 
do zrozumienia. 
 
Stara się odróżnić elementy świata 
fikcji od  realnej rzeczywistości. 
 
 
Stara się wyróżniać w czytanych 
utworach literackich zdania 
opisujące bohatera. 
 
Stara się czytać książeczki, lektury 
wskazane przez nauczyciela  oraz 
czasopisma dziecięce. 
 
Potrafi  układać  i zapisywać zdania z 
rozsypanek wyrazowych i 
sylabowych. 
 
Przepisuje poprawnie   zdania   z 
zachowaniem prawidłowego kształtu 
liter i ich połączeń. 

Zazwyczaj potrafi wyodrębniać  
postacie i zdarzenia   w tekstach do 
nauki czytania i w krótkich tekstach 
literackich. 
 
Zazwyczaj potrafi wyszukiwać w 
tekstach fragmenty wskazane przez 
nauczyciela. 
 
Zazwyczaj potrafi wyszukiwać w 
tekstach fragmenty według niego 
najpiękniejsze, najważniejsze, trudne 
do zrozumienia 
 
Zazwyczaj stara się odróżniać 
elementy świata fikcji od  realnej 
rzeczywistości. 
 
Zazwyczaj  stara się wyróżniać w 
czytanych utworach literackich 
zdania opisujące bohatera. 
 
Z trudem czyta książeczki, lektury 
wskazane przez nauczyciela oraz 
czasopisma dziecięce. 
 
Stara się  układać i zapisywać   
zdania  z  rozsypanek wyrazowych  i 
sylabowych. 
 
Stara się przepisywać  zdania     z 
zachowaniem prawidłowego kształtu 
liter i ich połączeń. 

Z pomocą nauczyciela stara się 
wyodrębniać postacie i zdarzenia   w 
tekstach do nauki czytania i w 
krótkich tekstach literackich. 
 
Z pomocą nauczyciela wyszukuje w 
tekstach wskazane fragmenty. 
 
 
Ma trudności z wyszukaniem 
fragmentów według niego 
najważniejszych i  najpiękniejszych. 
 
 
Z pomocą nauczyciela stara się 
odróżnić elementy świata fikcji od 
realnej rzeczywistości. 
 
Ma trudności ze znalezieniem zdań 
opisujących bohatera. 
 
 
Nie podejmuje prób czytania  
książeczek, wskazanych lektur oraz 
czasopism dziecięcych. 
 
Z pomocą nauczyciela  układa i 
zapisuje   zdania  z rozsypanek 
wyrazowych  i sylabowych. 
 
Ma trudności z  poprawnym 
przepisywaniem  zdań . 
 



połączeń. 
 
Samodzielnie układa i zapisuje 
zdania proste, poprawne pod 
względem językowym . 
 
Pisze poprawnie  z pamięci  i  ze 
słuchu wyrazy,   proste zdania   z  
określoną trudnością ortograficzną  
oraz krótkie teksty omówione  
wcześniej na zajęciach. 
 
 
Potrafi układać i zapisywać 
wydarzenia we właściwej kolejności. 
 
 
Bezbłędnie stosuje wielką literę na 
początku zdań, w nazwach państw, 
miast, rzek, w imionach , 
nazwiskach. 
 
 Bezbłędnie zapisuje wyrazy  z 
dwuznakami  i  ze spółgłoskami  
miękkimi. 
 
 
Potrafi  pod kierunkiem nauczyciela  
zredagować  i  zapisać kilkuzdaniową  
wypowiedz na podany temat, na 
podstawie zgromadzonego 
słownictwa. 
 

 
 
Zazwyczaj  zapisuje poprawnie 
wyrazy z dwuznakami  i   ze 
spółgłoskami miękkimi. 
 
Zazwyczaj pisze   z pamięci  i  ze 
słuchu wyrazy,   proste zdania   z  
określoną trudnością ortograficzną  
oraz krótkie teksty , omówione  
wcześniej na zajęciach, popełniając 
nieliczne błędy. 
 
Stara się układać i zapisywać 
wydarzenia we właściwej kolejności. 
 
 
Stosuje wielką literę na początku 
zdań, w nazwach państw, miast, 
rzek, w imionach, nazwiskach. 
 
 
Potrafi  układać i zapisywać  zdania 
proste, poprawne pod względem 
językowym.  
 
 
Stara się    pod kierunkiem 
nauczyciela  zredagować  i  zapisać 
kilkuzdaniową  wypowiedz  na 
podany temat, na podstawie 
zgromadzonego słownictwa. 
 

 
 
Stara  się   układać i zapisywać 
zdania proste, poprawne pod 
względem językowym.  
 
Stara  się  pisać  z pamięci  i ze 
słuchu   wyrazy,  proste zdania   z  
określoną trudnością ortograficzną  
oraz krótkie teksty omówione  
wcześniej na zajęciach, popełniając 
liczne błędy. 
 
Zazwyczaj stara się układać i 
zapisywać wydarzenia we właściwej 
kolejności. 
                                                    
Stara się poprawnie stosować wielką 
literę na początku zdań, w nazwach 
państw, miast, rzek, w imionach, 
nazwiskach.  
 
Stara się  poprawnie  zapisywać  
wyrazy z dwuznakami i  ze  
spółgłoskami miękkimi.  
 
 
Ma problemy  z ułożeniem i 
zapisaniem  pod kierunkiem 
nauczyciela  wypowiedzi  na podany 
temat, na podstawie zgromadzonego 
słownictwa 
 

 
 
Nie potrafi ułożyć i zapisać  krótkiego 
zdania poprawnie zbudowanego. 
 
 
Ma  trudności  w pisaniu   z pamięci  i 
ze słuchu wyrazów, prostych zdań  z 
określoną trudnością  ortograficzną  
omówioną wcześniej na zajęciach. 
 
 
 
Często ma trudności z poprawnym 
ułożeniem i zapisaniem wydarzeń we 
właściwej kolejności. 
 
 Często  ma trudności z poprawnym 
stosowaniem wielkiej litery na 
początku zdań, w nazwach państw, 
miast, rzek, w imionach, nazwiskach.  
 
Ma   jeszcze problemy z  poprawnym 
zapisywaniem  wyrazów z 
dwuznakami  i ze spółgłoskami 
miękkimi.  
 
Nie potrafi pod kierunkiem 
nauczyciela  ułożyć i zapisać  
wypowiedzi  na podany temat, na 
podstawie zgromadzonego 
słownictwa. 
 



Stosuje poprawnie znaki 
interpunkcyjne na końcu zdania i 
przecinki przy wyliczaniu. 
 
 
Potrafi porządkować wyrazy w  
kolejności alfabetycznej według 
pierwszej litery. 
 
 
Bezbłędnie dostrzega różnicę  
pomiędzy  literą i głoską oraz  
wyróżnia  głoski, litery, sylaby w 
wyrazach , a  wyrazy w zdaniach. 
 
 
Bezbłędnie rozpoznaje  zdania 
oznajmujące, pytające i 
wykrzyknikowe. 
 
 
Zna  alfabet i umie   poprawnie 
wykorzystać go w praktyce. 
 
 
 
                              
Prawidłowo  rozpoznaje  w prostych 
zdaniach nazwy ludzi, zwierząt, 
roślin, rzeczy oraz wyrazy 
oznaczające czynności. 
 
Rozpoznaje wyrazy o znaczeniu 

Stara się stosować znaki 
interpunkcyjne na końcu zdania i 
przecinki przy wyliczaniu. 
 
 
Stara się porządkować wyrazy w 
kolejności alfabetycznej według 
pierwszej litery. 
 
 
Dostrzega różnicę  pomiędzy  literą i 
głoską oraz  stara się  poprawnie  
wyróżniać  głoski, litery, sylaby w 
wyrazach , a  wyrazy w zdaniach 
 
 
Rozpoznaje  zdania oznajmujące, 
pytające i  wykrzyknikowe. 
 
 
 
Zna  kolejność liter w alfabecie i 
stara się układać  proste wyrazy w 
kolejności alfabetycznej. 
 
 
                                                                                                                                                                                                        
Rozpoznaje w prostych zdaniach 
nazwy ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy 
oraz wyrazy oznaczające czynności. 
 
 
Stara się rozpoznawać wyrazy o 

Zazwyczaj stara się stosować znaki 
interpunkcyjne na końcu zdania i 
przecinki przy wyliczaniu. 
 
 
Zazwyczaj stara się porządkować 
wyrazy w kolejności alfabetycznej 
według pierwszej litery. 
 
 
Zazwyczaj dostrzega różnicę  
pomiędzy  literą i głoską oraz   
wyróżnia  głoski, litery, sylaby w 
wyrazach , a  wyrazy w zdaniach, z 
nielicznymi błędami. 
 
Stara się rozpoznawać zdania 
oznajmujące, pytające i  
wykrzyknikowe. 
 
 
Zazwyczaj zna alfabet i próbuje 
układać proste wyrazy  w kolejności 
alfabetycznej. 
 
 
 
 Stara się  rozpoznawać  w   prostych 
zdaniach nazwy ludzi, zwierząt, 
roślin, rzeczy oraz wyrazy 
oznaczające czynności. 
 
Zazwyczaj  potrafi rozpoznawać  

Ma jeszcze problemy z poprawnym 
stosowaniem znaków 
interpunkcyjnych na końcu zdania i 
przecinki przy wyliczaniu. 
 
Z pomocą nauczyciela porządkuje 
wyrazy w kolejności alfabetycznej 
według pierwszej litery. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  wyróżnia  
głoski, litery, sylaby w wyrazach , a  
wyrazy w zdaniach. 
 
 
 
Często ma  trudności z 
rozpoznawaniem zdań  
oznajmujących,  pytających i 
wykrzyknikowych. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia 
kolejne litery alfabetu i układa  
proste wyrazy w kolejności 
alfabetycznej. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  rozpoznaje  w 
prostych zdaniach  nazw ludzi, 
zwierząt, roślin, rzeczy oraz wyrazy 
oznaczające czynności. 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 



przeciwnym i  wyrazy pokrewne. 
 
 
Potrafi utworzyć rodzinę wyrazów. 
 
 
Zna wyrazy o różnym znaczeniu oraz  
wyrazy o takim samym brzmieniu. 
 
 
 
Potrafi określić, który tekst jest: 
zagadką, listem, życzeniami, 
ogłoszeniem, zaproszeniem, opisem 
 
Podejmuje próbę zapisu nowych 
samodzielnie poznanych wyrazów i 
sprawdza ich poprawność zapisu w 
słowniku ortograficznym. 
 
 
Potrafi korzystać z czasopism dla 
dzieci, słownika ortograficznego, 
Internetu. 
 
 
Chętnie uczestniczy w zabawach  
teatralnych. 
 

znaczeniu przeciwnym i wyrazy 
pokrewne. 
 
Stara się tworzyć rodzinę wyrazów. 
 
 
Potrafi wskazać wyrazy o różnym 
znaczeniu oraz wyrazy o takim 
samym brzmieniu. 
 
 
Stara się rozpoznać zagadkę, list, 
życzenia, ogłoszenie, zaproszenie, 
opis. 
 
Zazwyczaj podejmuje próbę zapisu 
nowych samodzielnie poznanych 
wyrazów i sprawdza ich poprawność 
zapisu w słowniku ortograficznym. 
 
 
Stara się korzystać z czasopism dla 
dzieci, słownika ortograficznego, 
Internetu. 
 
 
Uczestniczy  w zabawach  
teatralnych. 

wyrazy o znaczeniu przeciwnym i 
wyrazy pokrewne. 
 
Zazwyczaj potrafi utworzyć rodzinę 
wyrazów. 
 
Z pomocą nauczyciela  potrafi 
wskazać wyrazy o różnym znaczeniu 
oraz wyrazy o takim samym 
brzmieniu. 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
rozpoznać zagadkę, list, życzenia, 
ogłoszenie, zaproszenie, opis. 
 
Z  pomocą nauczyciela  podejmuje 
próbę zapisu nowych samodzielnie 
poznanych wyrazów i sprawdza ich 
poprawność zapisu w słowniku 
ortograficznym. 
 
Zazwyczaj stara się korzystać z 
czasopism dla dzieci, słownika 
ortograficznego, Internetu. 
 
 
Stara  się    uczestniczyć  w zabawach  
teatralnych. 

wyrazy o znaczeniu przeciwnym i 
wyrazy pokrewne. 
 
Często ma trudności z utworzeniem 
rodziny wyrazów. 
 
Nie potrafi pod kierunkiem 
nauczyciela wskazać wyrazów o 
różnym znaczeniu oraz wyrazów o 
takim samym brzmieniu. 
 
Nie potrafi z pomocą nauczyciela 
rozpoznać zagadkę, list, życzenia, 
ogłoszenie, zaproszenie, opis. 
 
Nie podejmuje próby zapisu nowych 
samodzielnie poznanych wyrazów . 
 
 
 
 
Z pomocą nauczyciela korzysta z 
czasopism dla dzieci, słownika 
ortograficznego, Internetu. 
 
 
Niechętnie  uczestniczy  w zabawach  
teatralnych. 

 

 



Edukacja matematyczna 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: rozumienia stosunków przestrzennych  i cech wielkościowych, 

rozumienia liczb i ich własności, posługiwania się liczbami, czytania tekstów matematycznych, rozumienia pojęć geometrycznych, stosowania 

matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji 

Ocena    roczna  z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze  dobrze dostatecznie bardzo słabo 

 
Zawsze  poprawnie  określa  
położenie przedmiotów  względem 
obserwatora i  innych obiektów. 
 
Bezbłędnie   tworzy zbiory 
przedmiotów oraz liczb według 
podanego warunku. 
 
Sprawnie porządkuje przedmioty 
według wielkości   oraz  liczby w  
ciągi rosnące  i malejące. 
 
Prawidłowo  porównuje liczebność 
zbiorów  z użyciem pojęć: więcej, 
mniej, tyle samo, o tyle mniej, o tyle 
więcej. 
 
Sprawnie wymienia kolejne liczebniki  
od 0 – 50   i na  pełnych dziesiątkach 
do 100, według podanego kryterium 
 
 

 
Poprawnie  określa  położenie 
przedmiotów  względem 
obserwatora i  innych obiektów. 
 
Poprawnie tworzy  zbiory  
przedmiotów  oraz liczb według 
podanego warunku. 
 
 Porządkuje przedmioty według 
wielkości   oraz  liczby w ciągi 
rosnące  i malejące. 
 
Potrafi  porównywać  liczebność 
zbiorów  z użyciem pojęć: więcej, 
mniej, tyle samo, o tyle mniej, o tyle 
więcej. 
 
Potrafi wymieniać kolejne liczebniki 
od 0 – 50 i na pełnych dziesiątkach 
do 100, według podanego kryterium. 
 
 

 
Stara się  poprawnie  określać  
położenie przedmiotów  względem 
obserwatora i  innych obiektów. 
 
Stara się  poprawnie tworzyć   zbiory  
przedmiotów  oraz liczb według 
podanego warunku. 
 
Stara się  porządkować  przedmioty 
według wielkości   oraz  liczby w  
ciągi rosnące  i malejące. 
 
W miarę poprawnie  porównuje 
liczebność zbiorów  z użyciem pojęć: 
więcej, mniej, tyle samo, o tyle 
mniej, o tyle więcej. 
 
Stara się  wymieniać kolejne   
liczebniki  od 0 – 50 i na pełnych 
dziesiątkach do 100, według 
podanego kryterium. 
 

 
Tylko z  pomocą nauczyciela  określa 
położenie  przedmiotów  względem  
obserwatora i innych obiektów. 
 
Z  pomocą nauczyciela tworzy zbiory  
przedmiotów oraz liczb według 
podanego warunku. 
 
Próbuje porządkować  przedmioty 
według  wielkości   oraz  liczby w  
ciągi rosnące  i malejące. 
 
 Z pomocą nauczyciela  próbuje   
porównywać  liczebność zbiorów  z 
użyciem pojęć: więcej, mniej, tyle 
samo, o tyle mniej, o tyle więcej. 
 
Z pomocą nauczyciela  wymienia 
kolejne liczebniki  od 0 – 50 i na 
pełnych dziesiątkach do 100, według 
podanego warunku. 
 



Bezbłędnie  zapisuje liczby  cyframi  
od 0 – 100 i je  odczytuje.  
 
 
Prawidłowo porównuje liczby w 
zakresie 50  i  właściwie je umieszcza 
na osi liczbowej. 
. 
Potrafi bezbłędnie porównywać 
sumy i różnice liczb oraz stosować 
znaki: >, <, = . 
 
Wyjaśnia znaczenie cyfry zapisanej w 
miejscu jedności, dziesiątek, setek. 
 
 
Bezbłędnie porządkuje liczby od 
najmniejszej do największej i 
odwrotnie. 
 
Prawidłowo rozpoznaje i wskazuje 
liczby parzyste i nieparzyste. 
 
 
Rozumie i wykonuje  poprawnie i 
biegle dodawanie  i odejmowanie 
liczb  w zakresie 50  bez   
przekroczenia  progu 
dziesiątkowego. 
 
Rozumie i wykonuje poprawnie 
dodawanie i odejmowanie liczb w 
zakresie 50 z przekroczeniem progu 

Potrafi  poprawnie zapisywać  liczby 
cyframi od 0 – 100 i je odczytywać. 
 
 
Stara się  poprawnie  porównywać 
liczby w zakresie 50 i właściwie je  
umieszczać na osi  liczbowej. 
 
Stara się porównywać sumy i różnice 
liczb oraz stosować znaki: >, <, = . 
  
 
Stara się wyjaśnić znaczenie cyfry 
zapisanej w miejscu jedności, 
dziesiątek, setek. 
 
Potrafi poprawnie porządkować 
liczby  od najmniejszej do 
największej i odwrotnie. 
 
Stara się rozpoznawać i wskazywać 
liczby  parzyste i nieparzyste. 
 
 
Stara się  wykonywać  samodzielnie i  
poprawnie  dodawanie oraz 
odejmowanie liczb  w  zakresie 50 
bez  przekroczenia progu 
dziesiątkowego. 
 
Poprawnie dodaje i odejmuje liczby 
w zakresie 50  z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego. 

Stara się   poprawnie zapisywać  
liczby cyframi od 0 – 100 i je 
odczytywać. 
 
Z pomocą  nauczyciela  porównuje 
liczby w zakresie 50 i  je umieszcza 
na osi liczbowej. 
 
Zazwyczaj porównuje sumy i różnice 
liczb oraz stosuje znaki: >, <, = . 
 
 
Zazwyczaj potrafi wyjaśnić znaczenie 
cyfry zapisanej w miejscu jedności, 
dziesiątek, setek. 
 
Stara się porządkować liczby od 
najmniejszej do największej i 
odwrotnie. 
 
Zazwyczaj potrafi rozpoznać i 
wskazać liczby parzyste i nieparzyste. 
 
 
Z pomocą liczmanów  dodaje i 
odejmuje  liczby w zakresie  50 bez 
przekroczenia progu dziesiątkowego. 
 
 
 
Stara się  poprawnie dodawać i 
odejmować  liczby w zakresie 50  z 
przekroczeniem  progu 

Ma  trudności  z  poprawnym  
zapisywaniem liczb od  0 – 100 i ich 
odczytaniem. 
 
Ma problemy z  porównywaniem 
liczb  w zakresie 50 i  ich 
umieszczaniem na osi liczbowej. 
 
Czasem ma trudności z 
porównywaniem sum i różnic liczb  
oraz ze stosowaniem znaków:>, <, = . 
 
Z pomocą nauczyciela wyjaśnia 
znaczenie cyfry zapisanej w miejscu 
jedności, dziesiątek, setek. 
 
Z pomocą nauczyciela porządkuje 
liczby od najmniejszej do największej 
i odwrotnie. 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i 
wskazuje liczby parzyste i 
nieparzyste. 
 
Ma problemy z poprawnym 
dodawaniem i odejmowaniem  liczb 
w zakresie 50 , na liczmanach bez 
przekroczenia progu dziesiątkowego. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  próbuje 
dodawać i odejmować liczby w 
zakresie 50  z przekroczeniem  progu 



dziesiątkowego. 
 
Bezbłędnie mnoży i dzieli  liczby w 
zakresie 30. 
 
Wyjaśnia  istotę działań 
matematycznych – dodawania, 
odejmowania, mnożenia i dzielenia 
oraz  związki między nimi. 
 
 
Bezbłędnie wyznacza sumy i różnice 
liczb,  w formie w czynnościowej. 
 
Poprawnie ilustruje  formuły działań 
na grafach  i w tabelach oraz je 
oblicza. 
 
Bezbłędnie zapisuje i odczytuje liczby 
znakami rzymskimi od I – XII. 
 
 
Poprawnie oblicza i zapisuje  proste 
działania z okienkami,  w poznanym 
zakresie. 
 
Poprawnie rozwiązuje, układa  i 
przekształca  łatwe zadania 
jednodziałaniowe. 
 
 
Sprawnie układa treść zadania do 
sytuacji życiowej, rysunku, schematu 

 
 
Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30, 
sporadycznie popełniając błędy. 
 
Potrafi wyjaśnić istotę działań 
matematycznych – dodawania, 
odejmowania, mnożenia i dzielenia 
oraz związki między nimi. 
 
 
Wyznacza sumy i różnice liczb, w 
formie czynnościowej. 
 
Stara się ilustrować formuły działań 
na grafach i w tabelach oraz je 
obliczać. 
 
Zapisuje i odczytuje liczby znakami 
rzymskimi od I – XII. 
 
 
Stara się zapisywać i obliczać  proste 
działania  z okienkami, w poznanym 
zakresie. 
 
Stara się  rozwiązywać,  układać  i 
przekształcać  łatwe zadania 
jednodziałaniowe. 
 
 
Układa treść zadania do sytuacji 
życiowej, rysunku, schematu i 

dziesiątkowego. 
 
Stara się mnożyć  i dzielić  liczby w 
zakresie 30,  z drobnymi błędami. 
 
Stara się wyjaśnić istotę działań 
matematycznych – dodawania, 
odejmowania, mnożenia i dzielenia 
oraz związki między nimi. 
 
 
Potrafi wyznaczać sumy i różnice 
liczb, w formie czynnościowej. 
 
Zazwyczaj stara się ilustrować 
formuły działań na grafach i w 
tabelach oraz je obliczać. 
 
Stara się  zapisać i odczytać liczby 
znakami rzymskimi od I – III. 
 
 
Z pomocą nauczyciela zapisuje i 
oblicza proste działania z okienkami, 
w poznanym zakresie. 
 
Z pomocą nauczyciela  rozwiązuje, 
układa i przekształca łatwe zadania 
jednodziałaniowe. 
 
 
Stara się poprawnie ułożyć treść 
zadania do sytuacji życiowej, 

dziesiątkowego. 
 
Ma problemy z mnożeniem i 
dzieleniem liczb w zakresie 30. 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
wyjaśnić istotę działań 
matematycznych - dodawania, 
odejmowania, mnożenia i dzielenia 
oraz związki między nimi. 
 
Stara się wyznaczać sumy i różnice 
liczb, w formie czynnościowej. 
 
Z pomocą nauczyciela ilustruje 
formuły  działań na grafach i w 
tabelach oraz  je oblicza. 
 
Z pomocą nauczyciela  odczytuje i  
zapisuje   liczby  znakami rzymskimi. 
 
 
Nie potrafi obliczyć i zapisać 
prostego działania z okienkiem, w 
poznanym zakresie. 
 
Nie potrafi  rozwiązywać,  układać  i 
przekształcać  łatwych  zadań 
jednodziałaniowych. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  potrafi   
ułożyć  treść  zadania do  sytuacji 



i działania. 
 
Poprawnie układa i zapisuje  pytanie 
i odpowiedź do zadania z treścią. 
 
 
Tworzy łamigłówki matematyczne, 
wykorzystując w tym procesie 
własną aktywność. 
 
Bezbłędnie rysuje drugą połowę figur 
symetrycznych ,  różnych wzorów 
oraz  zauważa, że jedna figura jest 
powiększeniem lub pomniejszeniem  
drugiej.  
 
Prawidłowo  rozpoznaje i bezbłędnie  
nazywa   figury geometryczne  z 
grupy wielokątów. 
 
Poprawnie wskazuje cechy wspólne  i 
różniące  poznanych  figur 
geometrycznych  oraz dostrzega ich 
kształty w otoczeniu. 
 
 
Bezbłędnie nazywa  dni tygodnia  i  
miesiące w roku.  
 
 
Prawidłowo wykonuje proste 
obliczenia  kalendarzowe w 
sytuacjach  życiowych. 

działania. 
 
Potrafi ułożyć i zapisać  pytanie oraz 
odpowiedź do zadania z treścią. 
 
 
Potrafi tworzyć łamigłówki 
matematyczne. 
 
 
Potrafi  poprawnie narysować drugą 
połowę figur symetrycznych,  
podanych wzorów oraz  zauważyć, że 
jedna figura jest powiększeniem lub 
pomniejszeniem drugiej. 
 
Rozpoznaje i nazywa  poznane   
figury geometryczne z grupy 
wielokątów. 
 
Potrafi  wskazać cechy wspólne i 
różniące  poznanych  figur 
geometrycznych  oraz dostrzec ich 
kształty w otoczeniu. 
 
 
Nazywa   poprawnie  dni tygodnia  i  
miesiące w roku.  
 
 
Potrafi wykonywać  proste obliczenia 
kalendarzowe w sytuacjach 
życiowych. 

rysunku, schematu i działania. 
 
Stara się ułożyć i zapisać pytanie oraz 
odpowiedź do zadania z treścią. 
 
 
Stara się tworzyć łamigłówki  
matematyczne. 
 
 
Stara się  poprawnie  narysować 
drugą połowę figury  symetrycznej, 
podany  wzór  oraz zauważyć, że 
jedna figura jest powiększeniem lub 
pomniejszeniem drugiej. 
 
Stara się rozpoznać i nazwać  
poznane  figury  geometryczne   z 
grupy wielokątów.  
 
Stara się   wskazać  cechy wspólne i 
różniące  poznanych  figur 
geometrycznych  oraz dostrzec ich 
kształty w otoczeniu. 
 
 
Stara się  poprawnie wymieniać 
kolejne   dni  tygodnia i miesiące w 
roku. 
 
Stara  się  dokonywać prostych 
obliczeń kalendarzowych  w 
sytuacjach życiowych. 

życiowej, rysunku, działania. 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi ułożyć i 
zapisać pytanie oraz odpowiedź do 
zadania z treścią. 
 
Z pomocą nauczyciela tworzy 
łamigłówki matematyczne. 
 
 
Ma problem z  poprawnym 
narysowaniem   figury symetrycznej 
oraz podanego wzoru. 
 
 
 
Z pomocą nauczyciela  rozpoznaje i 
nazywa  poznane   figury 
geometryczne z grupy wielokątów. 
 
Z pomocą  nauczyciela   wskazuje 
cechy  wspólne  i różniące  
poznanych figur  geometrycznych 
oraz  dostrzega ich kształty w 
otoczeniu. 
 
Z  pomocą  nauczyciela  nazywa    dni 
tygodnia  i  miesiące w roku 
 
 
Tylko z pomocą nauczyciela  potrafi 
wykonywać  proste obliczenia 
kalendarzowe w sytuacjach 



 
 
Potrafi odczytać, podać i zapisać 
podane daty. 
 
Bezbłędnie odczytuje z tarczy 
zegarowej godziny w systemie                  
12- godzinnym    i   24 -  godzinnym . 
 
 
Zna  i poprawnie posługuje się  
pojęciami : godzina, pół godziny. 
 
Prawidłowo wykonuje proste 
obliczenia  zegarowe w obrębie  
pełnych godzin. 
 
Bezbłędnie  dokonuje  pomiarów   
miarką  centymetrową   i zapisuje 
wyniki za pomocą    skrótu : cm. 
 
 
Bezbłędnie rysuje odcinki o podanej 
długości. 
 
Samodzielnie   porównuje   długości 
obiektów i określa  je, stosując  
jednostki  :  centymetr, metr. 
 
Dokonuje  prostych obliczeń  
dotyczących  miar  długości (bez 
zamiany jednostek). 
 

 
 
Stara się  odczytać i zapisać podane 
daty. 
 
Poprawnie odczytuje   z  tarczy 
zegarowej  pełne godziny  w 
systemie 12 – godzinnym      i                            
24 – godzinnym. 
 
Stara się poprawnie posługiwać 
pojęciami : godzina, pół godziny. 
 
Stara się  dokonywać prostych 
obliczeń zegarowych  w obrębie 
pełnych godzin. 
 
Dokonuje  prostych pomiarów  
miarka centymetrową   i  zapisuje 
wyniki za pomocą    skrótu : cm. 
 
 
Potrafi  poprawnie   rysować odcinki  
o podanej długości. 
 
Stara się poprawnie porównywać  
długości obiektów  i określać je, 
stosując jednostki: centymetr, metr. 
 
Stara się  dokonywać  prostych 
obliczeń  dotyczących miar długości    
( bez  zamiany jednostek). 
 

 
 
Z pomocą nauczyciela próbuje 
odczytywać i zapisywać podane daty. 
 
Stara  się  poprawnie odczytywać    z  
tarczy zegarowej  pełne godziny  w 
systemie 12 – godzinnym      i                            
24 – godzinnym. 
 
Z pomocą nauczyciela  posługuje się 
pojęciami: godzina, pół godziny. 
 
Z  pomocą nauczyciela  wykonuje 
proste obliczenia  zegarowe w 
obrębie pełnych   
 
Stara się  dokonywać  prostych 
pomiarów  miarką  centymetrową  i 
zapisywać wyniki za pomocą      
skrótu : cm. 
 
Stara  się  rysować odcinki o podanej 
długości. 
 
Z  błędami porównuje długości 
obiektów  i określa je stosując  
jednostki: centymetr, metr. 
 
Z pomocą nauczyciela  dokonuje 
prostych obliczeń dotyczących miar 
długości ( bez zamiany jednostek). 
 

życiowych. 
 
Ma  duże problemy z odczytaniem i 
zapisaniem podanej daty. 
 
Z  pomocą  nauczyciela  potrafi  
 odczytywać    z  tarczy zegarowej  
pełne godziny  w systemie                          
12 – godzinnym    i    24 – godzinnym. 
 
Ma  trudności  z posługiwaniem się 
pojęciami: godzina, pół godziny. 
 
Nie dokonuje prostych  obliczeń  
zegarowych w obrębie pełnych 
godzin. 
 
Z  pomocą nauczyciela  dokonuje  
prostych pomiarów   i zapisuje wyniki 
za pomocą   skrótu : cm. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  rysuje odcinki  
o podanej długości. 
 
Ma  trudności z  porównywaniem 
długości obiektów. 
 
 
Próbuje dokonywać prostych 
obliczeń  dotyczących miar długości            
( bez zamiany jednostek) . 
 



 
Samodzielnie odmierza płyny 
kubkiem i miarką litrową oraz używa 
określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 
 
Dokonuje prostych obliczeń 
wagowych na pełnych dekagramach                 
i kilogramach ( bez  zamiany 
jednostek). 
 
Poprawnie używa określeń: kilogram, 
pół kilograma, dekagram. 
 
 
Bezbłędnie rozpoznaje i nazywa 
będące w obiegu monety i banknoty.  
 
 
Sprawnie wykonuje obliczenia 
pieniężne na pełnych złotych                      
i groszach, w poznanym zakresie. 
 
Samodzielnie układa i rozwiązuje  
proste zadania z treścią o kupowaniu 
i płaceniu. 
 
 
Wykorzystuje gry planszowe do 
rozwijania  umiejętności myślenia. 

 
Stara się odmierzać płyny  kubkiem, 
miarką litrową oraz używać określeń: 
litr, pół litra, ćwierć litra. 
 
Potrafi wykonywać proste obliczenia 
wagowe na pełnych dekagramach i 
kilogramach ( bez zamiany 
jednostek). 
 
Potrafi  poprawnie używać określeń : 
kilogram, pół kilograma, dekagram. 
 
 
Rozpoznaje i nazywa będące w 
obiegu monety  i banknoty. 
 
 
Wykonuje obliczenia pieniężne na  
pełnych złotych   i   groszach, w 
poznanym zakresie. 
 
Rozwiązuje i  układa  proste zadania 
z treścią o kupowaniu i płaceniu. 
 
 
 
Potrafi wykorzystać gry planszowe 
do rozwijania umiejętności myślenia. 
 

 
Z  pomocą  odmierza  płyny i używa 
określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 
 
 
Stara się  wykonywać proste 
obliczenia wagowe na pełnych 
dekagramach i kilogramach ( bez 
zamiany jednostek). 
 
Stara się  poprawnie  posługiwać 
określeniami : kilogram, pół 
kilograma, dekagram. 
 
Stara się  rozpoznać i nazwać będące 
w obiegu monety  i  banknoty. 
 
 
Stara się wykonywać  obliczenia 
pieniężne na  pełnych złotych   i   
groszach, w poznanym zakresie. 
 
Z  błędami rozwiązuje i układa proste 
zadania z treścią o kupowaniu i 
płaceniu. 
 
 
Stara się wykorzystywać gry 
planszowe do rozwijania 
umiejętności myślenia. 

 
Ma trudności z odmierzaniem 
płynów. 
 
 
Z  pomocą  nauczyciela   wykonuje  
proste obliczenia wagowe na 
pełnych dekagramach i kilogramach    
( bez zamiany jednostek). 
 
Z pomocą nauczyciela  posługuje się 
określeniami: kilogram, pół 
kilograma, dekagram. 
 
Rozpoznaje i nazywa tylko niektóre  
monety i  banknoty  będące w 
obiegu. 
 
Próbuje  wykonywać obliczenia 
pieniężne  na  pełnych  złotych   i   
groszach, w poznanym zakresie. 
 
Nie potrafi rozwiązywać i układać 
prostych zadań  z treścią  o 
kupowaniu  i płaceniu. 
 
 
Zazwyczaj stara się wykorzystywać 
gry planszowe do rozwijania 
umiejętności myślenia. 

 



Edukacja społeczna 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: rozumienia środowiska społecznego oraz orientacji w czasie 

historycznym 

Ocena   roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze  dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Identyfikuje się z grupą społeczną do 
której należy:  rodziną i klasą, a także 
narodem. 
 
Poznaje i respektuje normy i reguły 
postępowania w grupach 
społecznych do których należy. 
 
 
Zawsze umie  odróżnić dobro od zła   
oraz potrafi  być sprawiedliwym  i 
prawdomównym. 
 
Zawsze chętnie uczestniczy w 
szkolnych wydarzeniach i 
uroczystościach. 
 
Zawsze spieszy  z pomocą 
potrzebującym   w sytuacjach 
codziennych. 
 
Zna i wymienia własne prawa i 
obowiązki jako członka  rodziny i 
ucznia. 

Potrafi identyfikować się z grupą 
społeczną do której należy: rodziną i 
klasą, a także narodem. 
 
Potrafi przestrzegać norm i reguł 
postępowania w grupach 
społecznych do których należy. 
 
 
Potrafi odróżnić dobro od zła  oraz 
stara się  być sprawiedliwym i 
prawdomównym. 
 
Chętnie uczestniczy w szkolnych 
wydarzeniach i uroczystościach. 
 
 
Pomaga  potrzebującym  w 
sytuacjach codziennych. 
 
 
Wymienia własne prawa i obowiązki 
jako członka  rodziny i ucznia. 
 

Stara się identyfikować z grupą 
społeczną do której należy: rodziną i 
klasą, a także narodem. 
 
Stara się przestrzegać norm i reguł 
postępowania w grupach 
społecznych do których należy. 
 
 
Stara  się  odróżniać  dobro od zła 
oraz być sprawiedliwym i 
prawdomównym. 
 
Stara się uczestniczyć w szkolnych 
wydarzeniach i uroczystościach. 
  
 
Stara się pomagać potrzebującym  w 
sytuacjach codziennych. 
 
 
Potrafi wymienić własne prawa i 
obowiązki jako członka rodziny i 
ucznia. 

Zazwyczaj potrafi identyfikować się z 
grupą społeczną do której należy: 
rodziną i klasą, a także narodem. 
 
Nie zawsze przestrzega norm i reguł 
postępowania obowiązujących w 
grupach społecznych do których 
należy. 
 
Zazwyczaj  potrafi odróżnić dobro od 
zła  oraz być prawdomównym i 
sprawiedliwym. 
 
Zazwyczaj uczestniczy w szkolnych 
wydarzeniach i uroczystościach. 
 
 
Zazwyczaj  stara się  pomagać 
potrzebującym w sytuacjach 
codziennych. 
 
Zazwyczaj stara się wymienić własne 
prawa i obowiązki jako członka 
rodziny i ucznia. 



 
Przestrzega swoich praw i 
obowiązków i  potrafi stosować je  w 
codziennym życiu. 
 
Zawsze grzecznie zwraca się  do 
innych w szkole, w domu i na ulicy. 
 
 
Ocenia postępowanie swoje i innych 
osób odnosząc się do poznanych 
wartości takich jak: godność, honor, 
sprawiedliwość, obowiązkowość, 
odpowiedzialność,  przyjaźń, 
życzliwość, pomoc, przepraszanie , 
wdzięczność. 
 
 
Wie, że nie wolno zabierać cudzej 
własności bez pozwolenia  i zawsze 
pamięta o oddawaniu pożyczonych 
rzeczy  i nie niszczy ich. 
 
Chętnie przedstawia siebie, grupę 
społeczną do której należy – swoją 
rodzinę, klasę. 
 
Poprawnie zapisuje  swój adres i 
zawód rodziców i innych członków 
rodziny. 
 
 
Potrafi rozpoznać i nazwać wybrane 

 
 Stara się  przestrzegać   swoich praw 
i obowiązków  oraz stosować  ich  w 
codziennym życiu. 
 
Stara się zawsze grzecznie zwracać  
do innych  w szkole, w domu i na 
ulicy. 
 
Potrafi ocenić postępowanie swoje i 
innych osób odnosząc się do 
poznanych wartości takich jak: 
godność, honor, sprawiedliwość, 
obowiązkowość, odpowiedzialność,  
przyjaźń, życzliwość, pomoc, 
przepraszanie , wdzięczność. 
 
 
Stara się zawsze oddawać pożyczone 
rzeczy i je  nie niszczy. 
 
 
 
Przedstawia siebie, grupę społeczną 
do której należy – swoją rodzinę, 
klasę. 
 
Stara się poprawnie zapisać swój 
adres i zawód rodziców oraz innych 
członków rodziny. 
 
 
Stara się rozpoznawać i nazywać 

 
Zazwyczaj  stara się  przestrzegać   
swoich praw i obowiązków  oraz 
stosować ich   w codziennym życiu. 
 
Zazwyczaj  stara się  grzecznie 
zwracać  do innych  w szkole, w 
domu i na ulicy. 
 
Stara się oceniać postępowanie 
swoje i innych osób odnosząc się do 
poznanych wartości takich jak: 
godność, honor, sprawiedliwość, 
obowiązkowość, odpowiedzialność,  
przyjaźń, życzliwość, pomoc, 
przepraszanie , wdzięczność. 
 
 
Zazwyczaj  s tara się  oddawać 
pożyczone rzeczy i je  nie niszczy. 
 
 
 
Potrafi przedstawić siebie, grupę 
społeczną do której należy – swoją 
rodzinę, klasę. 
 
Zazwyczaj stara się zapisać swój 
adres  i  zawód rodziców oraz innych 
członków rodziny. 
 
 
Zazwyczaj potrafi  rozpoznać i 

 
Rzadko potrafi przestrzegać swoich 
praw i obowiązków oraz stosować 
ich w codziennym życiu. 
 
Rzadko  zwraca się grzecznie do 
innych w szkole, w domu i na ulicy. 
 
 
Zazwyczaj potrafi ocenić 
postępowanie swoje i innych osób 
odnosząc się do poznanych wartości 
takich jak: godność, honor, 
sprawiedliwość, obowiązkowość, 
odpowiedzialność,  przyjaźń, 
życzliwość, pomoc, przepraszanie , 
wdzięczność. 
 
Rzadko oddaje pożyczone rzeczy. 
 
 
 
 
Zazwyczaj potrafi przedstawić siebie, 
grupę społeczną do której należy – 
swoją rodzinę, klasę. 
 
Z pomocą nauczyciela  potrafi 
zapisać swój adres  i  zawód 
rodziców oraz innych członków 
rodziny. 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i 



grupy społeczne do których nie 
należy np. kluby sportowe, zespoły. 
 
 
Jest tolerancyjny i wie, że wszyscy 
ludzie mają  równe prawa bez 
względu na  miejsce urodzenia, kolor 
skóry, wyznawaną religię, czy status 
materialny. 
 
Przedstawia i porównuje zwyczaje 
ludzi dotyczące świąt i tradycji w 
swoim regionie  i w innych. 
 
 
Zna zasady dobrej współpracy  w  
grupie  i  ich przestrzega. 
 
 
Chętnie podejmuje obowiązki 
domowe i  rzetelnie się z nich 
wywiązuje. 
 
Zna  relacje  panujące między 
najbliższymi w rodzinie  i  potrafi 
okazywać bliskim miłość i 
przywiązanie. 
 
Potrafi dostosować własne 
oczekiwania do realiów 
ekonomicznych rodziny. 
 
 

wybrane grupy społeczne do których 
nie należy np. kluby sportowe, 
zespoły. 
 
Wie, że wszyscy ludzie mają  równe 
prawa bez względu na  miejsce 
urodzenia, kolor skóry, wyznawaną 
religię, czy status materialny. 
 
 
Stara się porównywać zwyczaje ludzi 
dotyczące świąt i tradycji w swoim 
regionie i w innych. 
 
 
Potrafi przestrzegać   zasad  dobrej 
współpracy w grupie. 
 
 
Stara się  podejmować  obowiązki 
domowe i  rzetelnie się z nich 
wywiązywać. 
 
Zna   relacje panujące między 
najbliższymi w rodzinie i stara się  
okazywać bliskim miłość i 
przywiązanie. 
 
Stara się dostosować własne 
oczekiwania do realiów 
ekonomicznych rodziny. 
 
 

nazwać wybrane grupy społeczne do 
których nie należy np. kluby 
sportowe, zespoły. 
 
Zazwyczaj wie, że wszyscy ludzie 
mają  równe prawa bez względu na  
miejsce urodzenia, kolor skóry, 
wyznawaną religię, czy status 
materialny. 
 
Z pomocą nauczyciela stara się 
porównywać  zwyczaje ludzi 
dotyczące świąt i tradycji w swoim 
regionie i w innych. 
 
Stara się przestrzegać  zasad dobrej 
współpracy w grupie. 
  
 
Zazwyczaj potrafi podejmować 
obowiązki domowe i rzetelnie się z 
nich wywiązywać. 
 
Zazwyczaj wie, jakie relacje panują 
między najbliższymi w rodzinie   i  
próbuje okazywać bliskim  miłość i 
przywiązanie. 
 
Zazwyczaj  potrafi  dostosować 
własne oczekiwania do realiów 
ekonomicznych rodziny. 
 
 

nazywa wybrane grupy społeczne do 
których nie należy np. kluby 
sportowe, zespoły. 
 
Nie zawsze pamięta  o tym, że 
wszyscy ludzie mają  równe prawa 
bez względu na  miejsce urodzenia, 
kolor skóry, wyznawaną religię, czy 
status materialny. 
 
Nie potrafi porównać zwyczajów 
ludzi dotyczących świąt i tradycji w 
swoim regionie i w innych. 
 
 
Nie zawsze  przestrzega zasad dobrej 
współpracy w grupie. 
 
 
Niechętnie podejmuje obowiązki 
domowe i  nie zawsze się z nich 
wywiązuje. 
 
Ma problemy z określeniem relacji 
panujących  między najbliższymi w 
rodzinie i okazywaniem  bliskim 
miłości i przywiązania. 
 
Nie zawsze  potrafi dostosować 
własnych  oczekiwań  do realiów 
ekonomicznych rodziny. 
 
 



Przedstawia wybrane postacie np. 
Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik i 
prezentuje o nich ciekawostki. 
 
 
Umie zachować się właściwie w 
miejscach publicznych. 
 
Wie, jakiej jest narodowości, że 
mieszka w Polsce, a Polska znajduje 
się w Europie. 
 
Bezbłędnie rozpoznaje symbole 
narodowe: flagę, godło, hymn oraz  
flagę i hymn Unii Europejskiej. 
 
Zna niektóre ważne dla Polski 
wydarzenia historyczne. 
 
 
Wymienia niektóre zwyczaje i  
obrzędy typowe  dla polskiej tradycji 
i  kultury. 
 
Zna nazwy krajów sąsiadujących z 
Polską. 
 
Zachowuje się godnie i z szacunkiem 
podczas  śpiewania lub słuchania 
hymnu. 
 
 
 

Potrafi zaprezentować ciekawostki o 
wybranych postaciach  np. Mikołaju 
Koperniku , Fryderyku  Chopinie. 
 
 
Wie, jak zachować się właściwie  w 
miejscach publicznych. 
 
Raczej  wie, jakiej jest narodowości, 
że mieszka w Polsce, a Polska 
znajduje się w Europie. 
 
Rozpoznaje symbole narodowe: 
flagę, godło, hymn oraz  flagę i hymn 
Unii Europejskiej. 
 
Raczej zna  niektóre ważne dla Polski 
wydarzenia historyczne. 
 
 
Częściowo wymienia niektóre  
zwyczaje i obrzędy  typowe dla 
polskiej tradycji i kultury. 
 
Stara się wymienić nazwy krajów 
sąsiadujących  z  Polską. 
 
Stara się zachowywać godnie i z 
szacunkiem podczas śpiewania lub 
słuchania hymnu. 
 
 
 

Z pomocą nauczyciela  potrafi 
zaprezentować ciekawostki o 
wybranych postaciach  np. Mikołaju 
Koperniku , Fryderyku  Chopinie. 
 
Zazwyczaj  wie, jak zachować się 
właściwie  w miejscach publicznych. 
 
Zazwyczaj wie, jakiej  jest 
narodowości i że mieszka w Polsce. 
 
 
Stara się rozpoznawać  symbole 
narodowe: flagę, godło, hymn oraz  
flagę i hymn Unii Europejskiej. 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
wskazać ważne dla Polski 
wydarzenia. 
 
Z pomocą wymienia  niektóre 
zwyczaje  i obrzędy typowe  dla 
polskiej  tradycji i kultury. 
 
Z pomocą wymienia nazwy krajów 
sąsiadujących z Polską. 
 
Zazwyczaj stara się zachowywać 
godnie i z szacunkiem podczas 
śpiewania lub słuchania hymnu. 
 
 
 

Ma trudności z  przedstawieniem  
wielkich Polaków np. Mikołaj 
Kopernik, Fryderyk Chopin. 
 
 
Często  nie wie, jak zachować się 
właściwie  w miejscach publicznych. 
 
Ma problemy z określeniem swojej 
tożsamości narodowej. 
 
 
Z pomocą nauczyciela   rozpoznaje  i 
nazywa  symbole narodowe   oraz 
symbole  Unii Europejskiej. 
 
Ma trudności ze wskazaniem 
ważnych dla Polski wydarzeń 
historycznych. 
 
Nie potrafi wymienić  zwyczajów i 
obrzędów  typowych dla polskiej  
tradycji i kultury. 
 
Nie  zna  krajów sąsiadujących z 
Polską. 
 
Nie zawsze potrafi godnie i z 
szacunkiem zachować się podczas 
śpiewania lub słuchania hymnu. 
 
 
 



Wymienia poprawnie nazwy 
dawnych stolic Polski. 
 
Potrafi opisać znaczenie dorobku 
minionych epok w życiu człowieka 
np. cyfry arabskie i rzymskie. 
 
 

Stara się wymienić poprawnie nazwy 
dawnych stolic Polski. 
 
Stara się opisać znaczenie dorobku 
minionych epok w życiu człowieka 
np. cyfry arabskie i rzymskie. 
 
 
 
 
 

Z pomocą nauczyciela wymienia 
nazwy dawnych stolic Polski. 
 
Z pomocą nauczyciela stara się  
opisać znaczenie dorobku minionych 
epok w życiu człowieka np. cyfry 
arabskie i rzymskie. 
 

Ma trudności z zapamiętaniem nazw 
dawnych stolic Polski. 
 
Nie potrafi opisać nawet z pomocą 
nauczyciela znaczenia dorobku 
minionych epok w życiu człowieka 
np. cyfry arabskie i rzymskie. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacja przyrodnicza 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: rozumienia środowiska przyrodniczego, funkcji życiowych 

człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. 

Ocena  roczna  z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze  dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Prawidłowo rozpoznaje w swoim 
otoczeniu wybrane gatunki roślin i 
zwierząt, w tym chronione. 
 
Poprawnie rozpoznaje i wyróżnia  
wybrane  cechy  ekosystemów : lasu, 
pola, łąki, a także sadu, ogrodu i 
parku. 
 
Prawidłowo  rozpoznaje i nazywa 
ptaki i ssaki hodowane  w   
gospodarstwie wiejskim  . 
 
 Poprawnie  rozpoznaje i nazywa  
wybrane gatunki zwierząt 
domowych. 
 
Dostrzega  i  wskazuje różnice w 
budowie ciała i sposobie 
rozmnażania ptaków i ssaków. 
 
 
 Zna i wymienia warunki potrzebne 
do   rozwoju  roślin i  zwierząt w 

Rozpoznaje i nazywa w swoim 
otoczeniu wybrane gatunki roślin i 
zwierząt, w tym chronione. 
 
Stara się  poprawnie rozpoznawać  i 
wyróżniać  wybrane  cechy  
ekosystemów : lasu, pola, łąki, a 
także sadu, ogrodu i parku. 
 
Rozpoznaje   i nazywa  ptaki  i  ssaki 
hodowane  w gospodarstwie 
wiejskim . 
 
Stara się poprawnie rozpoznawać i 
nazywać  wybrane  gatunki zwierząt  
domowych. 
 
Potrafi wskazać różnice w budowie 
ciała i sposobie rozmnażania ptaków 
i ssaków. 
 
 
Potrafi wymienić  warunki potrzebne 
do    rozwoju  roślin i  zwierząt  w 

Stara się rozpoznawać i nazywać w 
swoim otoczeniu wybrane gatunki 
roślin i zwierząt, w tym chronione 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi  
rozpoznawać  i wyróżniać  wybrane  
cechy  ekosystemów : lasu, pola, łąki, 
a także sadu, ogrodu i parku 
 
Stara się  rozpoznawać  i nazywać 
ptaki i ssaki hodowane  w   
gospodarstwie wiejskim. 
 
Z pomocą potrafi  rozpoznawać i 
nazywać  wybrane gatunki zwierząt 
domowych.    
 
Stara  się  wymieniać  występujące 
różnice w budowie ciała i sposobie 
rozmnażania ptaków i ssaków. 
 
 
Stara się  wymienić  warunki 
potrzebne do  rozwoju  roślin  i  

Próbuje rozpoznawać i nazywać w 
swoim otoczeniu wybrane gatunki 
roślin i zwierząt, w tym chronione 
 
Próbuje rozpoznawać  i wyróżniać  
wybrane  cechy  ekosystemów : lasu, 
pola, łąki, a także sadu, ogrodu i 
parku 
 
Próbuje  rozpoznawać i nazywać 
wybrane  ptaki i ssaki hodowane 
oraz  w   gospodarstwie wiejskim. 
 
Próbuje rozpoznawać i nazywać  
wybrane gatunki zwierząt 
domowych. 
 
Z  pomocą nauczyciela wymienia 
występujące różnice w budowie ciała 
i sposobie rozmnażania  ptaków i 
ssaków. 
 
Z pomocą  wymienia warunki 
potrzebne do   rozwoju  roślin i  



gospodarstwach domowych,  w 
szkolnych uprawach i hodowlach. 
 
 
Samodzielnie wysiewa nasiona do 
skrzynek  w kąciku  przyrodniczym,  
pielęgnuje i obserwuje  ich 
kiełkowanie i wzrost. 
 
 
Zna zasady opieki nad zwierzętami 
domowymi, hodowlanymi i innymi. 
 
 
Wie, jakie korzyści czerpie  człowiek 
z uprawy roślin i hodowli zwierząt. 
 
 
 
Umiejętnie korzystać  z różnych 
źródeł informacji . 
 
Prawidłowo opisuje zmiany 
zachodzące w przyrodzie podczas 
pór roku 
 
Zna sposoby przystosowania się 
zwierząt do poszczególnych pór 
roku. 
 
 
Bezbłędnie dostrzega  różnicę 
 między sianiem, a sadzeniem. 

gospodarstwach domowych,  w 
szkolnych uprawach i hodowlach. 
 
 
Potrafi  poprawnie  wysiać  nasiona 
do skrzynek  w kąciku przyrodniczym 
oraz stara się je pielęgnować i 
obserwować  ich kiełkowanie i 
wzrost. 
 
Potrafi podać zasady  opieki nad 
zwierzętami domowymi, 
hodowlanymi i innymi. 
 
Potrafi wymienić korzyści, jakie 
czerpie człowiek z uprawy roślin i 
hodowli zwierząt.  
 
 
Korzysta z różnych źródeł informacji. 
 
 
Opisuje zmiany zachodzące w 
przyrodzie podczas pór roku. 
 
 
Potrafi wymienić sposoby 
przystosowania się zwierząt do 
poszczególnych pór roku. 
 
 
Potrafi  wskazać różnicę między 
sianiem, a sadzeniem. 

zwierząt    w gospodarstwach 
domowych,  w szkolnych uprawach i 
hodowlach .                                    
 
Z pomocą wysiewa nasiona do 
skrzynek  w kąciku przyrodniczym 
oraz stara się je pielęgnować i 
obserwować  ich kiełkowanie i 
wzrost. 
 
Stara się wymieniać zasady  opieki 
nad zwierzętami domowymi, 
hodowlanymi i innymi. 
 
Stara się wskazać  korzyści, jakie 
czerpie człowiek z uprawy roślin i 
hodowli zwierząt.  
 
 
Rzadko korzysta ze źródeł informacji 
 
 
Stara się opisywać zmiany 
zachodzące w przyrodzie podczas 
pór roku. 
 
Zazwyczaj stara się wymieniać 
sposoby  przystosowania się zwierząt 
do poszczególnych pór roku. 
 
 
Stara się  wyjaśnić różnicę między 
sianiem, a sadzeniem. 

zwierząt w gospodarstwach 
domowych,  w szkolnych uprawach i 
hodowlach. 
 
Nie  wykazuje zainteresowania  
wysiewem nasion. 
 
 
 
 
Próbuje wymienić zasady opieki nad 
zwierzętami domowymi, 
hodowlanymi i innymi. 
 
Z pomocą nauczyciela wskazuje 
korzyści, jakie czerpie człowiek z 
uprawy roślin i hodowli zwierząt.  
 
 
Nie korzysta ze źródeł informacji. 
 
 
Zazwyczaj stara się   opisywać 
zmiany zachodzące w przyrodzie 
podczas pór roku. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia 
sposoby przystosowania się zwierząt 
do poszczególnych pór roku. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  wskazuje 
różnicę między sianiem, a 



 
 
Wie i prawidłowo  wymienia prace, 
jakie wykonuje się  wiosną  w 
ogrodzie. 
 
Zna i  poprawnie wymienia narzędzia  
wykorzystywane do prac wiosennych  
w  ogrodzie. 
 
Samodzielnie rozpoznaje pospolite 
drzewa i krzewy  na podstawie 
naturalnych okazów i ilustracji. 
 
Chętnie obserwuje  rozwój liści  i 
kwiatów na gałązkach  w  kąciku 
przyrodniczym w sali lekcyjnej oraz  
w  naturalnym  środowisku . 
 
Samodzielnie rozpoznaje i nazywa  
ptaki przylatujące  na wiosnę do 
Polski. 
 
Dostrzega  i wskazuje różnice między 
gniazdami  ptaków i  rozumie 
potrzebę  ich budowania. 
 
 
Prawidłowo  wskazuje   znaczenie 
ptaków  i owadów  w przyrodzie. 
 
 
 

 
 
Potrafi  opowiedzieć  o pracach 
wykonywanych  wiosną  w ogrodzie. 
 
 
Potrafi  wymienić narzędzia  
wykorzystywane do prac wiosennych  
w  ogrodzie. 
 
Prawidłowo rozpoznaje   poznane   
drzewa  i krzewy na podstawie 
naturalnych okazów i ilustracji. 
 
Potrafi obserwować  rozwój liści  i 
kwiatów na gałązkach  w  kąciku 
przyrodniczym w sali lekcyjnej oraz  
w  naturalnym  środowisku . 
 
Potrafi rozpoznać i wymienić nazwy 
ptaków  przylatujących na wiosnę do 
Polski. 
 
Stara się   dostrzec  różnice między 
gniazdami ptaków  oraz  wskazać 
potrzebę ich budowania. 
 
 
Potrafi wskazać poprawnie 
znaczenie ptaków i owadów w 
przyrodzie. 
 
 

 
 
Stara się wymienić  podstawowe  
wiosenne prace wykonywane w 
ogrodzie. 
 
Stara się  wymienić podstawowe  
narzędzia  wykorzystywane do prac 
wiosennych  w  ogrodzie. 
 
Stara się  rozpoznawać  na 
podstawie  ilustracji  i naturalnych 
okazów  niektóre drzewa i krzewy. 
 
Stara się  obserwować  rozwój liści  i 
kwiatów na gałązkach  w  kąciku 
przyrodniczym w sali lekcyjnej, a 
także   w  naturalnym  środowisku. 
 
Stara się wymieniać nazwy  ptaków 
przylatujących  do Polski. 
 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
wskazać różnice między gniazdami 
ptaków  oraz potrzebę ich 
budowania. 
 
Stara się  wskazać znaczenie ptaków 
i owadów w przyrodzie. 
 
 
 

sadzeniem. 
 
Z pomocą  nauczyciela wskazuje  na 
ilustracjach wiosenne  prace 
wykonywane w ogrodzie. 
 
Próbuje  wymieniać podstawowe  
narzędzia wykorzystywane do prac 
wiosennych  w  ogrodzie. 
 
Z pomocą nauczyciela  wskazuje na 
podstawie ilustracji  i naturalnych 
okazów  pospolite drzewa i krzewy. 
 
Niechętnie obserwuje rozwój liści i 
kwiatów  na gałązkach zarówno w 
klasie  i w naturalnym środowisku. 
 
 
Z pomocą  potrafi rozpoznać i 
nazwać  poznanych  ptaki 
przylatujące na wiosnę do Polski. 
 
Ma trudności ze wskazaniem różnic 
między gniazdami ptaków. 
 
 
 
Ma trudności ze wskazaniem 
znaczenia ptaków i owadów w 
przyrodzie. 
 
 



Rozpoznaje i nazywa  pożyteczne  
owady . 
 
Samodzielnie rozpoznaje  i nazywa 
poznane zwierzęta  żyjące w 
naturalnym  środowisku. 
 
Potrafi wymienić różne sposoby 
przystosowania zwierząt do różnych  
pór roku. 
 
Umie samodzielnie prowadzić 
obserwacje, a wyniki notować w 
karcie badacza. 
 
Uważnie obserwuje przyrodę  oraz 
prawidłowo dostrzega związek  
między porą roku, a zmianami w 
przyrodzie  : na przedwiośniu,  
wiosną i latem. 
 
Samodzielnie rozpoznaje i nazywa 
rośliny kwitnące wiosną. 
 
Zna  i prawidłowo wymienia etapy 
rozwoju  roślin kwitnących, na 
przykładzie tulipana. 
 
Potrafi rozpoznawać i wymieniać 
nazwy wiosennych kwiatów 
chronionych. 
 
 

Potrafi rozpoznać i nazwać 
pożyteczne owady. 
 
Rozpoznaje i nazywa większość 
poznanych zwierząt żyjących w 
naturalnym środowisku. 
 
Prawidłowo wymienia  sposoby 
przystosowania zwierząt do różnych 
pór roku. 
 
Potrafi  obserwować przyrodę , a 
wyniki notować  w karcie badacza. 
 
 
Zazwyczaj prawidłowo obserwuje 
przyrodę  ora z  zauważa zmiany  w 
przyrodzie  na przedwiośniu, wiosną 
i latem. 
 
 
Potrafi rozpoznawać i nazywać  
rośliny kwitnące wiosną. 
 
Potrafi poprawnie wymienić etapy 
rozwoju roślin kwitnących , na 
przykładzie tulipana. 
 
Stara się rozpoznawać i wymieniać 
nazwy wiosennych  kwiatów 
chronionych. 
 
 

Stara się wymienić pożyteczne 
owady. 
 
Z  pomocą nauczyciela  wskazuje na 
ilustracji niektóre poznane zwierzęta 
żyjące w naturalnym środowisku. 
 
Stara się wymienić kilka sposobów 
przystosowania zwierząt do różnych  
pór roku. 
 
W czasie obserwacji dostrzega tylko 
niektóre  elementy i wybiórczo je 
notuje. 
 
Z pomocą nauczyciela opowiada o 
zaobserwowanych zmianach w 
przyrodzie  na przedwiośniu, wiosną 
i latem. 
 
 
Stara się rozpoznawać i nazywać 
poznane rośliny kwitnące wiosną. 
 
Stara się  z  niewielką  pomocą 
wymienić etapy  rozwoju roślin  
kwitnących, na przykładzie tulipana. 
 
Z  nielicznymi pomyłkami potrafi 
wymienić nazwy wiosennych  
kwiatów chronionych. 
 
 

Z pomocą nauczyciela  potrafi 
wymienić pożyteczne owady. 
 
Ma trudności ze wskazaniem na 
ilustracji poznanych zwierząt 
żyjących w naturalnym środowisku. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia 
sposoby przystosowania się zwierząt 
do różnych pór roku. 
 
Z pomocą nauczyciela  zauważa 
wybrane elementy , ale nie notuje w 
karcie badacza. 
 
Ma duże trudności z zauważeniem 
zmian  w przyrodzie   na 
przedwiośniu, wiosną i latem. 
 
 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i 
nazywa poznane rośliny kwitnące 
wiosną. 
Ma duże problemy ze wskazaniem 
etapów  rozwoju roślin, na 
podstawie tulipana. 
 
Tylko z pomocą nauczyciela potrafi i 
wymieniać nazwy wiosennych 
kwiatów chronionych. 
 
 



Dostrzega  i opisuje różnice w 
budowie drzewa i krzewu. 
 
 
Prawidłowo określa położenie i 
warunki naturalne swojej 
miejscowości. 
 
Potrafi wskazać na mapie fizycznej  
granice Polski, główne miasta, rzekę, 
góry. 
 
Zna nazwy głównych kierunków 
geograficznych  i je wyznacza . 
 
 
Prawidłowo   rozpoznaje i nazywa  
przedstawione na ilustracjach, 
zdjęciach   krajobrazy Polski. 
 
 
Potrafi wymienić charakterystyczne 
cechy   dla  wybranego  krajobrazu 
Polski . 
 
 
Wymienia nazwę  stolicy  Polski i 
opisuje jej obiekty. 
 
Zna i wymienia bezbłędnie  wszystkie 
zagrożenia dla środowiska ze strony 
człowieka. 
 

Potrafi  wskazać  różnicę między 
budową  drzewa i krzewu. 
 
 
Określa położenie i warunki 
naturalne swojej miejscowości. 
 
 
Stara się wskazać na mapie fizycznej  
Granice Polski, główne miasta, rzekę, 
góry. 
 
Potrafi wskazać i wymienić główne 
kierunki geograficzne. 
 
 
Potrafi rozpoznać  i nazwać  
przedstawiony na ilustracjach , 
zdjęciach  krajobraz Polski. 
 
 
Stara się  wskazać charakterystyczne  
cechy   dla   wybranego krajobrazu 
Polski. 
 
 
Potrafi wymienić nazwę stolicy Polski 
i opisać jej obiekty. 
 
Wymienia zagrożenia dla środowiska 
ze strony człowieka. 
 
 

Stara się  z niewielką  pomocą  
wymienić  różnice w budowie  
drzewa i krzewu. 
 
Stara się określić położenia i warunki 
naturalne swojej miejscowości. 
 
 
Zazwyczaj potrafi wskazać na mapie 
fizycznej  Granice Polski, główne 
miasta, rzekę, góry. 
 
Stara się wymienić i wskazać główne 
kierunki geograficzne. 
 
 
Stara się rozpoznać  i nazwać  
przedstawione na ilustracjach  
poznane  krajobrazy Polski. 
 
 
Z  pomocą  nauczyciela  wskazuje  
charakterystyczne  cechy  dla  
poznanego  krajobrazu Polski. 
 
 
Stara się wymienić nazwę stolicy i 
opisać  jej obiekty. 
 
Potrafi  wymienić zagrożenia  dla 
środowiska ze strony człowieka. 
 
 

Ma trudności z podaniem różnicy  w 
budowie drzewa i krzewu 
 
 
Z pomocą nauczyciela określa 
położenie i warunki naturalne  
swojej miejscowości. 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
wskazać na mapie fizycznej  Granice 
Polski, główne miasta, rzekę, góry. 
 
Z pomocą nauczyciela wskazuje i 
nazywa główne kierunki 
geograficzne. 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje  i 
nazywa   przedstawione na 
ilustracjach poznane  krajobrazy 
Polski. 
 
Rzadko  potrafi  dostrzec 
charakterystyczne  cechy    dla  
poznanego  krajobrazu Polski. 
 
Z pomocą nauczyciela  podaje nazwę 
stolicy i opisuje jej obiekty. 
 
 
Stara się  z pomocą  wymienić 
zagrożenia dla środowiska  ze strony 
człowieka.  
 



Zawsze chętnie uczestniczy w 
działaniach związanych z  ochroną 
przyrody. 
 
Zawsze pamięta o  oszczędzaniu  
wody,  segregowaniu  śmieci i 
stosowaniu opakowań   
ekologicznych. 
 
Wie, jakie znaczenie ma woda  w 
życiu ludzi, roślin i zwierząt. 
 
 
Wymienia  przykłady roślin  oraz 
zwierząt   żyjących w środowisku 
wodnym. 
 
Zna  zagrożenia ze strony niektórych 
zjawisk  przyrodniczych  oraz  wie, 
jak się zachować w danej sytuacji. 
 
 
 
Dostrzega i nazywa 
charakterystyczne zjawiska  
atmosferyczne  dla  wybranej pory 
roku. 
 
Sprawnie wymienia nazwy kolejnych  
pór roku. 
 
 
 

Chętnie uczestniczy w działaniach 
związanych z ochroną przyrody. 
 
 
Pamięta  o  oszczędzaniu  wody,  
segregowaniu  śmieci i stosowaniu 
opakowań   ekologicznych. 
 
 
Potrafi powiedzieć , jakie znaczenie 
ma woda w życiu roślin, ludzi i 
zwierząt. 
 
Potrafi   podać   przykłady roślin oraz  
zwierząt   żyjących  w środowisku 
wodnym. 
 
Potrafi wskazać zagrożenia ze strony 
niektórych zjawisk  przyrodniczych  i 
wie, jak się zachować w danej 
sytuacji. 
 
 
Potrafi dostrzegać i wymieniać 
charakterystyczne zjawiska 
atmosferyczne  dla  wybranej pory 
roku. 
 
Prawidłowo  wymienia nazwy 
kolejnych  pór roku. 
 
 
 

Stara się uczestniczyć w działaniach 
związanych z  ochroną przyrody. 
 
 
Stara się oszczędzać wodę, 
segregować śmieci i stosować 
opakowania ekologiczne. 
 
 
Zazwyczaj wie, jakie znaczenie ma 
woda w życiu roślin, ludzi i zwierząt. 
 
 
Stara się  podać  przykłady  roślin 
oraz zwierząt  żyjących w środowisku 
wodnym. 
 
Stara się wskazać  zagrożenia ze 
strony niektórych zjawisk  
przyrodniczych i  przestrzegać zasad 
właściwego zachowania. 
 
 
Stara się  wymieniać 
charakterystyczne zjawiska  
atmosferyczne dla  wybranej pory 
roku. 
 
Stara się wymieniać  poprawnie  
nazwy kolejnych  pór roku.   
 
 
 

Podejmuje działania związane z 
ochroną przyrody. 
 
 
Zazwyczaj stara się pamiętać  o 
oszczędzaniu wody, segregowaniu 
śmieci i stosowaniu opakowań 
ekologicznych. 
 
Z pomocą wymienia znaczenie wody 
dla ludzi, roślin i zwierząt. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  wymienia 
rośliny i zwierzęta  żyjące w 
środowisku wodnym. 
 
Zazwyczaj  stara się  wymienić 
zagrożenia ze strony  niektórych 
zjawisk przyrodniczych , ale nie 
zawsze pamięta o właściwym 
zachowaniu w danej sytuacji. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia  
charakterystyczne  zjawiska 
atmosferyczne  dla wybranej pory 
roku. 
 
Zazwyczaj  stara się  wymieniać  
poprawnie  nazwy kolejnych  pór 
roku. 
 
 



Zawsze stosuje się do  podawanych  
komunikatów o pogodzie i stosownie 
się ubiera. 
Umie  samodzielnie prowadzić 
obserwacje dotyczące zjawisk 
atmosferycznych   i notować wyniki  
w obrazkowym kalendarzu pogody. 
 
Umie  prawidłowo rozpoznawać 
podstawowe rodzaje opadów. 
 
Zawsze  prawidłowo  odczytuje 
wskazania   termometru 
zaokiennego. 
 
Obserwuje i dostrzega  wpływ 
pogody   na życie ludzi i zwierząt. 
 
 
Zna zasady  zachowania  w  
kontaktach ze zwierzętami  i zawsze  
je  przestrzega. 
 
Zna  i przestrzega podstawowe 
zasady racjonalnego odżywiania się .  
 
 
Zna numery telefonów: pogotowia, 
policji, straży pożarnej i numer 
alarmowy 112   i wie, kiedy  się nimi 
posłużyć. 
 
 

Potrafi  dostosować się do podanego 
komunikatu o pogodzie i stosownie 
się ubrać. 
Potrafi obserwować pogodę  i 
notować  wyniki  w  obrazkowym 
kalendarzu pogody. 
 
 
Potrafi prawidłowo rozpoznawać 
podstawowe rodzaje opadów. 
 
Prawidłowo  odczytuje wskazania 
termometru zaokiennego. 
 
 
Potrafi  dostrzec  wpływ pogody   na 
życie ludzi i zwierząt. 
 
 
Potrafi  przestrzegać  poznanych 
zasad zachowania  w kontaktach ze 
zwierzętami. 
 
Zna i  potrafi przestrzegać 
podstawowych zasad racjonalnego 
odżywiania się. 
 
Zazwyczaj zna  numery telefonów: 
pogotowia, policji, straży pożarnej i 
numer alarmowy 112   i  potrafi   się 
nimi posłużyć. 
 
 

Stara się przestrzegać  podawanych 
komunikatów o pogodzie i stosownie 
się ubierać. 
Stara się obserwować pogodę   i 
notować  wyniki w obrazkowym 
kalendarzu pogody. 
 
 
Stara się prawidłowo rozpoznawać 
podstawowe rodzaje opadów. 
 
Stara się prawidłowo odczytywać 
wskazania  termometru 
zaokiennego. 
 
Stara się  dostrzec  wpływ pogody   
na życie ludzi i zwierząt. 
 
 
Stara się  przestrzegać poznanych 
zasad zachowania  w kontaktach ze 
zwierzętami. 
 
Stara się przestrzegać 
podstawowych zasad racjonalnego 
odżywiania się. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia 
numery telefonów: pogotowia, 
policji, straży pożarnej i numer 
alarmowy 112 , ale wie, kiedy się 
nimi posłużyć. 
 

Nie zawsze potrafi  dostosować się  
do podawanych komunikatów o 
pogodzie i stosownie się ubiera. 
Tylko z pomocą prowadzi i notuje 
obserwacje pogody  w obrazkowym 
kalendarzu pogody. 
 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
podstawowe rodzaje opadów. 
 
Tylko z pomocą   odczytuje 
wskazania  termometru 
zaokiennego. 
 
Z pomocą  potrafi    dostrzec  wpływ 
pogody   na życie ludzi i zwierząt. 
 
 
Zazwyczaj przestrzega  poznane 
zasady  zachowania w  kontaktach ze 
zwierzętami. 
 
Nie zawsze stosuje się do  zasad 
racjonalnego odżywiania się. 
 
 
Ma problemy z zapamiętaniem 
numerów  telefonów: pogotowia, 
policji, straży pożarnej i numeru 
alarmowego 112. 
 
 



Wie, jaki zawód wykonują  jego 
rodzice i inni członkowie najbliższej 
rodziny oraz  wybrani   ludzie   z e 
swojej  miejscowości. 
 
Wie, czym zajmuje się : policjant, 
strażak, lekarz, weterynarz i  jak 
można się do nich zwrócić o pomoc. 
 
 
Zna i  zawsze przestrzega zasad 
bezpiecznego organizowania  zabaw. 
 
 
Prawidłowo rozróżnia  podstawowe  
znaki drogowe. 
 
Stosuje przepisy bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym i w miejscach 
publicznych. 
 
Przestrzega  zasad bezpieczeństwa w 
szkole, w domu i na dworze. 
 
 
Zna i stosuje zasady bezpiecznego 
korzystania z urządzeń cyfrowych. 
 
 
Wie, iż nieodpowiedzialne 
korzystanie z technologii ma wpływ 
na utratę zdrowia człowieka. 
 

Wie  tylko , jaki zawód  wykonują  
jego rodzice i inni członkowie  
najbliższej rodziny.  
 
 
Wie, czym zajmuje się : policjant, 
strażak, lekarz, weterynarz ,  ale  nie 
bardzo wie, jak zwrócić się do nich o 
pomoc. 
 
Zna i  przestrzega zasad 
bezpiecznego organizowania zabaw. 
 
 
Stara się  rozróżniać i nazywać 
podstawowe znaki drogowe. 
 
Stara się stosować przepisy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 
w miejscach publicznych 
 
Stara się przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa w szkole, w domu i 
na dworze. 
 
Stara się stosować poznane zasady 
bezpiecznego korzystania z urządzeń 
cyfrowych. 
 
Zazwyczaj wie, iż nieodpowiedzialne 
korzystanie z technologii ma wpływ 
na utratę zdrowia człowieka. 
 

Słabo orientuje się, jaki zawód 
wykonują jego rodzice i inni 
członkowie najbliższej rodziny. 
 
 
Zazwyczaj wie,  czym zajmuje się : 
policjant, strażak, lekarz, weterynarz, 
lecz nie  potrafi się do nich zwrócić o 
pomoc. 
 
Stara się przestrzegać zasad 
bezpiecznego organizowania zabaw. 

 
 
Potrafi rozróżnić i nazwać wybrane 
znaki drogowe. 
 
Potrafi stosować przepisy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 
w miejscach publicznych 
 
Potrafi przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa w szkole, w domu i 
na dworze. 
 
Zazwyczaj potrafi stosować zasady 
bezpiecznego korzystania z urządzeń 
cyfrowych. 
 
Stara się pamiętać o tym, iż 
nieodpowiedzialne korzystanie z 
technologii ma wpływ na utratę 
zdrowia człowieka. 

Nie zna zawodów wykonywanych 
przez swoich rodziców.. 
 
 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
powiedzieć czym zajmuje się: 
policjant, lekarz, weterynarz, strażak. 
 
 
Zazwyczaj  potrafi   przestrzegać 
zasad bezpiecznego organizowania 
zabaw. 
 
Z pomocą nauczyciela rozróżnia i 
nazywa podstawowe znaki drogowe. 
 
Nie zawsze potrafi stosować przepisy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 
w miejscach publicznych 
 
Nie zawsze potrafi stosować się do 
zasad bezpieczeństwa w szkole, w 
domu i na dworze. 
 
Nie zawsze potrafi stosować zasady  
bezpiecznego korzystania z urządzeń 
cyfrowych. 
 
Rzadko pamięta o tym, iż 
nieodpowiedzialne korzystanie z 
technologii ma wpływ na utratę 
zdrowia człowieka. 



 
Zna     zagrożenia  ze strony innych 
ludzi i wie,  do kogo i w  jaki sposób 
należy zwrócić się o pomoc. 
 
 
Dba o zdrowie swoje i innych  oraz o 
schludny  wygląd. 
 
Ma pełną świadomość konieczności 
ochrony naszego środowiska. 

 
Zazwyczaj zna  zagrożenia  ze strony 
innych ludzi i wie, do kogo i w  jaki 
sposób należy zwrócić się o pomoc. 
 
 
Stara się  dbać  o zdrowie swoje i 
innych  oraz o schludny  wygląd. 
 
Zdaje sobie sprawę z konieczności 
ochrony naszego środowiska. 

 
Zazwyczaj zna  zagrożenia ze strony  
innych ludzi, lecz nie zawsze wie, do 
kogo  i  w jaki sposób należy zwrócić 
się o pomoc. 
 
Zazwyczaj dba o  zdrowie swoje i 
innych  oraz o schludny  wygląd. 
 
Rzadko interesuje się sprawami 
ochrony środowiska. 

 
Nie wie, jak należy się zachować w 
razie zagrożenia ze strony innych 
ludzi. 
 
 
Rzadko dba  o zdrowie swoje i innych  
oraz o schludny  wygląd. 
 
Nie interesuje się sprawami ochrony 
środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacja plastyczna 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń, działalności ekspresji 

twórczej, recepcji sztuk plastycznych 

 

Ocena  roczna  z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze  dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Prawidłowo wyróżnia kształty 
obiektów, nadaje im nazwę, znaczenie 
oraz  podaje części składowe. 
 
 
Potrafi wyróżnić wielkość i proporcje 
oraz położenie i oddalenie  
pojedynczych obiektów i elementów 
złożonych. 
 
 
Zawsze  prawidłowo  posługuje się 
kolorami  podstawowymi, pochodnmi 
i pośrednimi  oraz barwami  ciepłymi  i 
zimnymi. 
 
 
Potrafi wyróżnić  cechy 
charakterystyczne i indywidualne 
ludzi oraz cechy charakterystyczne 
zwierząt. 
 

Potrafi wyróżnić kształty obiektów, 
nadać im nazwę, znaczenie oraz 
podać części składowe. 
 
 
Stara się wyróżnić wielkość i 
proporcje oraz położenie i 
oddalenie  pojedynczych obiektów i 
elementów złożonych. 
 
 
Prawidłowo  posługuje się  
kolorami podstawowymi,  
pochodnymi, pośrednimi,   a także 
barwami  ciepłymi   i  zimnymi. 
 
 
Stara się wyróżnić cechy 
charakterystyczne i indywidualne 
ludzi oraz cechy charakterystyczne 
zwierząt. 
 

Stara się wyróżniać kształty 
obiektów, nadać  im nazwę, 
znaczenie oraz podać części 
składowe. 
 
Zazwyczaj stara się wyróżnić 
wielkość i proporcje oraz położenie i 
oddalenie  pojedynczych obiektów i 
elementów złożonych. 
 
 
Stara się  prawidłowo posługiwać  
kolorami podstawowymi,  
pochodnymi, pośrednimi,   a także 
barwami  ciepłymi   i  zimnymi. 
 
 
Zazwyczaj stara się  wyróżnić cechy 
charakterystyczne i indywidualne 
ludzi oraz cechy charakterystyczne 
zwierząt. 
 

Z pomocą nauczyciela wyróżnia 
kształty obiektów, nadaje im nazwę, 
znaczenie oraz  podaje części 
składowe. 
 
Z pomocą nauczyciela wyróżnia 
wielkość i proporcje oraz położenie i 
oddalenie  pojedynczych obiektów i 
elementów złożonych. 
 
 
Zazwyczaj stara się prawidłowo 
posługiwać   kolorami  
podstawowymi, pochodnymi  i 
pośrednimi , a także barwami  
ciepłymi  i zimnymi. 
 
Z pomocą nauczyciela wyróżnia 
cechy charakterystyczne i 
indywidualne ludzi oraz cechy 
charakterystyczne zwierząt. 
 



Precyzyjnie  określa kształty,  fakturę 
oraz stopniuje wielkość przedmiotów. 
 
Potrafi prawidłowo określić  
usytuowanie  przedmiotów   na 
płaszczyźnie i w przestrzeni. 
 
Zawsze ogląda  z   zainteresowaniem 
dzieła sztuki i  określa ich cechy. 
 
Prawidłowo posługuje się takimi 
środkami wyrazu plastycznego jak: 
kształt, barwa, faktura. 
 
Chętnie rysuje kredkami, ołówkiem, 
węglem, mazakiem, kredą. 
 
 
Chętnie maluje farbami przy użyciu  
pędzli, palców, stempli. 
 
 
Potrafi wydzierać, wycinać, składać, 
przylepiać , wykorzystując gazetę, 
papier kolorowy,  karton, ścinki 
tekstylne. 
 
Modeluje ciekawe i oryginalne formy 
przestrzenne w różnych rodzajach  
materiałów plastycznych (plastelina, 
modelina,  glina). 
 
Chętnie  odbija i powiela  elementy za 

Potrafi poprawnie określić  kształt, 
wielkość i fakturę przedmiotów. 
 
Stara się  poprawnie określać  
położenie przedmiotów na 
płaszczyźnie i w przestrzeni . 
 
Ogląda dzieła  sztuki i potrafi 
określić ich cechy. 
 
Posługuje się takimi środkami 
wyrazu plastycznego jak: kształt, 
barwa, faktura. 
 
Potrafi rysować kredkami, 
ołówkiem, węglem, mazakiem, 
kredą. 
 
Potrafi malować farbami przy 
użyciu  pędzli, palców, stempli. 
 
 
Stara się wydzierać, wycinać, 
składać, przylepiać , wykorzystując 
gazetę, papier kolorowy,  karton, 
ścinki tekstylne. 
 
Modeluje formy przestrzenne  w 
różnych rodzajach  materiałów 
plastycznych (plastelina, modelina, 
glina). 
 
Stara się  odbijać i powielać 

Stara się  poprawnie określać kształt, 
wielkość i fakturę przedmiotów. 
 
Z niewielką pomocą  potrafi określić  
położenie przedmiotów na 
płaszczyźnie i w przestrzeni . 
 
Ogląda dzieła sztuki i z pomocą 
nauczyciela określa ich cechy. 
 
Stara się posługiwać takimi środkami 
wyrazu plastycznego jak: kształt, 
barwa, faktura. 
 
Stara się rysować kredkami, 
ołówkiem, węglem, mazakiem, 
kredą. 
 
Stara się malować farbami przy 
użyciu  pędzli, palców, stempli. 
 
 
Zazwyczaj  stara się wydzierać, 
wycinać, składać, przylepiać , 
wykorzystując gazetę, papier 
kolorowy,  karton, ścinki tekstylne 
 
Stara  się  wykonywać  prace 
przestrzenne z dostępnych 
materiałów plastycznych. 
 
 
Potrafi odbijać i powielać elementy 

Z pomocą określa kształt, wielkośc  i 
fakturę przedmiotów. 
 
Rzadko dostrzega  różnice w 
położeniu przedmiotów na  
płaszczyźnie i w przestrzeni. 
 
Bez  zainteresowania ogląda dzieła 
sztuki. 
 
Próbuje posługiwać się takimi 
środkami wyrazu plastycznego jak: 
kształt, barwa, faktura. 
 
Niechętnie rysuje kredkami, 
ołówkiem, węglem, mazakiem, 
kredą. 
 
Zazwyczaj maluje farbami przy 
użyciu  pędzli, palców, stempli. 
 
 
Próbuje wydzierać, wycinać, składać, 
przylepiać , wykorzystując gazetę, 
papier kolorowy,  karton, ścinki 
tekstylne. 
 
Próbuje wykonywać prace 
przestrzenne z dostępnych 
materiałów plastycznych. 
 
 
Zazwyczaj stara się odbijać i 



pomocą kalki, farby, stempla 
wykonanego z ziemniaka, korka. 
 
 
Chętnie i z  zaangażowaniem 
wykonuje estetycznie  proste 
rekwizyty  i przedmioty użytkowe 
potrzebne do aktywności artystycznej 
i naukowej. 
 
Potrafi  zawsze samodzielnie 
zilustrować  wydarzenia  związane z 
własnymi przeżyciami i 
wyobrażeniami. 
 
Chętnie wykonuje prace plastyczne , 
jako  formy przekazania i 
przedstawienia uczuć, nastrojów  i 
zachowań. 
 
Chętnie tworzy sceny inspirowane  
baśnią, opowiadaniem i muzyką. 
 
Umie przedstawić sceny, sytuacje, 
zjawiska, przedmioty odnosząc je do 
kompozycji  o budowie otwartej, 
zamkniętej i symetrycznej. 
 
 
Chętnie wykonuje prace plastyczne z 
wykorzystaniem  poznanych technik   
 
Zawsze  wykonuje ciekawe i bogate 

elementy za pomocą kalki, farby, 
stempla wykonanego z ziemniaka, 
korka. 
 
Potrafi  poprawnie wykonać proste 
rekwizyty  i przedmioty użytkowe 
potrzebne do aktywności 
artystycznej i naukowej. 
 
 
Potrafi poprawnie  zilustrować 
wydarzenia związane z własnymi 
przeżyciami i wyobrażeniami. 
 
 
Potrafi wykonywać prace 
plastyczne, jako formy przekazania 
uczuć, nastrojów i zachowań 
 
 
Potrafi tworzyć  sceny inspirowane  
baśnią, opowiadaniem i muzyką. 
 
Potrafi przedstawiać  sceny, 
sytuacje, zjawiska, przedmioty 
odnosząc je do kompozycji  o 
budowie otwartej, zamkniętej i 
symetrycznej. 
 
Wykonuje prace plastyczne z 
wykorzystaniem  znanych technik. 
. 
Potrafi wykonywać  prace  o 

za pomocą kalki, farby, stempla 
wykonanego z ziemniaka, korka. 
 
 
Stara się   wykonywać proste  
rekwizyty i przedmioty użytkowe 
potrzebne do aktywności 
artystycznej i naukowej. 
 
 
Stara się wykonywać  ilustracje 
zgodnie z wydarzeniami związanymi 
z własnymi przeżyciami i 
wyobrażeniami. 
 
Stara się wykonywać prace 
plastyczne, jako formy przekazania 
uczuć, nastrojów i zachowań 
 
 
Stara się tworzyć sceny inspirowane 
baśnią, opowiadaniem i muzyką. 
 
Stara się przedstawiać  sceny, 
sytuacje, zjawiska, przedmioty 
odnosząc je do kompozycji  o 
budowie otwartej, zamkniętej i 
symetrycznej. 
 
Stara się  wykonywać prace 
plastyczne  z wykorzystaniem 
znanych technik. 
Stara się wykonać pracę  o tematyce 

powielać elementy za pomocą kalki, 
farby, stempla wykonanego z 
ziemniaka, korka. 
 
Z pomocą nauczyciela  wykonuje 
proste rekwizyty i  przedmioty 
użytkowe. 
 
 
 
Z pomocą nauczyciela próbuje 
zilustrować   wydarzenia związane z 
własnymi przeżyciami i 
wyobrażeniami. 

 
Próbuje wykonywać prace 
plastyczne, jako formy przekazania 
uczuć, nastrojów i zachowań 
 
 
Próbuje tworzyć sceny inspirowane 
baśnią, opowiadaniem i muzyką. 
 
Zazwyczaj stara się przedstawiać  
sceny, sytuacje, zjawiska, przedmioty 
odnosząc je do kompozycji  o 
budowie otwartej, zamkniętej i 
symetrycznej. 
 
Próbuje  wykonywać  prace  z 
wykorzystaniem  znanych technik. 
 
Z pomocą  nauczyciela  



prace o tematyce abstrakcyjnej i 
fantastycznej. 
 
Zawsze dba o estetykę wykonywanych  
prac i dobrą organizację  warsztatu 
pracy. 
 
Umie zawsze prawidłowo zastosować  
określone narzędzia i materiały. 
 
Dostrzega i  wskazuje różnice między  
portretem, a autoportretem. 
 
 
Rozumie  znaczenie pojęć: grafika,  
plakat, fotokolaż. 
 
 
Prawidłowo rozpoznaje  architekturę, 
malarstwo, rzeźbę i scenografię. 
 
 
Zawsze prawidłowo   wyznacza linią  
kontur postaci i przedmiotów. 
 
Chętnie wypowiada się na  temat 
oglądanych dzieł sztuki plastycznej, 
przedmiotów obiektów. 
 
Potrafi  korzystać z przekazów 
medialnych  w zakresie pozyskiwania 
informacji o wybranych dziełach  
sztuki. 

tematyce abstrakcyjnej i 
fantastycznej. 
 
Dbać o estetykę wykonywanych  
prac i dobrą organizację warsztatu 
pracy. 
 
Potrafi   prawidłowo zastosować  
określone narzędzia i materiały. 
 
Potrafi wskazać różnice  między  
portretem, a autoportretem. 
 
 
Potrafi  dostrzec różnice  między 
pojęciami: grafika,  plakat, 
fotokolaż. 
 
Rozpoznaje  architekturę, 
malarstwo, rzeźbę i scenografię. 
 
 
Potrafi  dokładnie wyznaczyć linią  
kontur postaci i przedmiotów. 
 
Potrafi wypowiedzieć  się na  temat 
oglądanych dzieł sztuki plastycznej, 
przedmiotów obiektów. 
 
Stara się korzystać z przekazów 
medialnych w celu  zdobycia 
informacji o wybranych dziełach 
sztuki. 

abstrakcyjnej i fantastycznej. 
 
 
Stara się dbać o estetykę 
wykonywanych  prac i dobrą  
organizację warsztatu pracy. 
 
Stara się  prawidłowo stosować 
określone narzędzia i materiały. 
 
Z niewielką  pomocą   nauczyciela i 
wskazuje   różnice między 
portretem, a autoportretem. 
 
Z pomocą nauczyciela dostrzega 
różnice  między pojęciami: grafika,  
plakat, fotokolaż. 
 
Z niewielką pomocą rozpoznaje 
architekturę, malarstwo, rzeźbę i 
scenografię. 
 
Stara  się  dokładnie wyznaczać 
kontury   postaci i  przedmiotów. 
 
Stara  wypowiadać się  na temat 
oglądanych dzieł sztuki plastycznej, 
przedmiotów obiektów. 
 
Z pomocą  potrafi korzystać z 
przekazów medialnych w celu  
zdobycia informacji o wybranych 
dziełach sztuki. 

wykonuje  prace  o tematyce  
abstrakcyjnej i fantastycznej. 
 
Zazwyczaj  dba  o estetykę  
wykonywanych prac i dobrą  
organizację warsztatu pracy. 
 
Próbuje prawidłowo stosować 
określone narzędzia i materiały. 
 
Rzadko  dostrzega różnice między  
portretem, a autoportretem. 
 
 
Ma problem ze zrozumieniem pojęć: 
grafika,  plakat, fotokolaż.. 
 
 
Rozpoznaje z trudem malarstwo, 
rzeźbę, architekturę i scenografię. 
 
 
Próbuje poprawnie  wyznaczać  
kontury przedmiotów lub postaci. 
 
Niechętnie wypowiada się na temat 
oglądanych dzieł sztuki plastycznej, 
przedmiotów obiektów. 
 
Nie potrafi korzystać z przekazów 
medialnych. 



Edukacja  techniczna 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: organizacji pracy, znajomości informacji technicznej, materiałów i 

technologii wytwarzania, stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. 

Ocena   roczna   z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 
Bezbłędnie  rozróżnia  materiały 
przydatne do majsterkowania:  
papiernicze,  włókiennicze i 
tworzywa  sztuczne. 
 
 
Potrafi wskazać  właściwości   
materiałów: miękki – twardy, gładki 
– chropowaty, giętki – łamliwy, 
lśniący – matowy . 
 
Potrafi zawsze poprawnie dobierać 
odpowiednie materiały i narzędzia 
potrzebne do majsterkowania. 
 
Zawsze posługuje się  materiałami i 
narzędziami  zgodnie z podanymi 
zasadami. 
 
Umie właściwie stosować poznane 
narzędzia i materiały. 
 
Potrafi dokładnie zaplanować i 
zorganizować pracę przy tworzeniu 

Rozróżnia  materiały  przydatne do 
majsterkowania: papiernicze,  
włókiennicze i tworzywa sztuczne. 
 
 
 
Z reguły  określa  właściwości 
materiałów: miękki - twardy, gładki – 
chropowaty,  giętki – łamliwy, lśniący 
– matowy. 
 
Dobiera poprawnie odpowiednie 
materiały i narzędzia potrzebne do 
majsterkowania. 
 
Potrafi posługiwać się materiałami i 
narzędziami zgodnie z podanymi 
zasadami. 
 
Potrafi właściwie stosować poznane 
narzędzia i materiały. 
 
Stara się poprawnie planować i 
organizować pracę przy tworzeniu 

Z pomocą nauczyciela  rozróżnia   
materiały  przydatne  do 
majsterkowania: papiernicze,  
włókiennicze  i tworzywa sztuczne. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  określa 
właściwości  materiałów: miękki - 
twardy, gładki – chropowaty,  giętki 
– łamliwy, lśniący – matowy . 
 
Stara się poprawnie dobierać 
odpowiednie materiały i narzędzia 
potrzebne do majsterkowania. 
 
Stara się posługiwać materiałami i 
narzędziami zgodnie z podanymi 
zasadami. 
 
Stara się prawidłowo stosować 
poznane narzędzia i materiały. 
 
Zazwyczaj stara się planować i 
organizować własną pracę przy  

Ma problemy z rozróżnianiem 
materiałów  przydatnych do 
majsterkowania: papierniczych,  
włókienniczych i tworzyw 
sztucznych. 
 
Ma  problemy z określaniem  
właściwości  materiałów: miękki - 
twardy, gładki – chropowaty,  giętki 
– łamliwy, lśniący – matowy. 
 
Ma trudności z właściwym doborem 
odpowiednich materiałów i narzędzi 
potrzebnych do majsterkowania. 
 
Rzadko pamięta o zasadach 
właściwego posługiwania się 
materiałami i narzędziami. 
 
Zazwyczaj potrafi stosować  poznane 
materiały i narzędzia. 
 
Z pomocą nauczyciela planuje i 
organizuje pracę przy tworzeniu 



wytworów technicznych. 
 
Zawsze utrzymuje ład i porządek 
wokół siebie . 
 
 
Chętnie sprząta  po sobie i pomaga 
innym w utrzymywaniu porządku. 
 
 
Zawsze dba o estetykę 
wykonywanych prac i  dobrą 
organizację warsztatu pracy. 
 
Wyjaśnia  znaczenie oraz 
konieczność zachowania ładu, 
porządku i dobrej organizacji pracy 
ze względów bezpieczeństwa. 
 
 
Zawsze zgodnie współdziała w 
zespole w czasie realizacji prac. 
 
Wykazuje twórczą inwencję przy 
tworzeniu swojego dzieła. 
 
 
Potrafi poprawnie ocenić pracę 
według podanych kryteriów. 
 
Zna wszystkie zagrożenia  wynikające 
z niewłaściwego  używania narzędzi i 
urządzeń technicznych. 

wytworów technicznych. 
 
Stara się utrzymywać ład i  porządek 
wokół siebie. 
 
 
Sprząta po sobie  i  stara się 
pomagać innym w utrzymaniu 
porządku. 
 
Dba o estetykę wykonywanych prac i  
dobrą organizację warsztatu pracy. 
 
 
Potrafi wyjaśnić znaczenie oraz 
konieczność zachowania ładu, 
porządku i dobrej organizacji pracy 
ze względów bezpieczeństwa. 
 
 
Potrafi zgodnie współdziałać w 
zespole w czasie realizacji prac. 
 
Wykazuje inwencję przy tworzeniu 
swojego dzieła. 
 
 
Stara się oceniać pracę według 
podanych kryteriów. 
 
Zna większość zagrożeń 
wynikających  z niewłaściwego 
używania narzędzi i urządzeń 

tworzeniu wytworów technicznych. 
 
Próbuje  utrzymywać ład i porządek 
wokół siebie. 
 
 
Stara się sprzątać po sobie  oraz 
czasami pomagać innym w 
utrzymaniu porządku. 
 
Stara się dbać estetykę 
wykonywanych prac i  dobrą 
organizację warsztatu pracy. 
 
Z pomocą nauczyciela wyjaśnia 
znaczenie oraz konieczność 
zachowania ładu, porządku i dobrej 
organizacji pracy ze względów 
bezpieczeństwa. 
 
Stara się zgodnie współdziałać w 
zespole w czasie realizacji prac. 
 
Wykazuje małą inwencję przy 
tworzeniu swojego dzieła. 
 
 
Z pomocą nauczyciela ocenia pracę 
zgodnie z  podanymi kryteriami. 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
wskazać tylko niektóre zagrożenia  
wynikające z niewłaściwego 

wytworów technicznych. 
 
Ma problemy z utrzymaniem 
porządku wokół siebie 
 
 
Niechętnie  sprząta po sobie. 

 
 
 
Nie zawsze dba o estetykę 
wykonywanych prac i  dobrą 
organizację warsztatu pracy. 
 
Ma trudności z wyjaśnieniem 
znaczenia  oraz konieczności 
zachowania ładu, porządku i dobrej 
organizacji pracy ze względów 
bezpieczeństwa. 
 
Rzadko zgodnie współdziała w 
zespole w czasie realizacji prac. 
 
Wykazuje znikomą inwencję lub jej 
nie wykazuje przy tworzeniu 
swojego dzieła. 
 
Ma trudności z ocena pracy zgodnie 
z podanymi kryteriami. 
 
Ma duże trudności ze wskazaniem 
zagrożeń wynikających z 
niewłaściwego używania narzędzi i 



 
 
 
Potrafi obsługiwać urządzenia 
techniczne stosując się do zasad 
podanych w instrukcji obsługi. 
 
 
Dobiera właściwie narzędzia pracy  i 
posługuje się nimi zgodnie z 
instrukcją obsługi. 
 
Potrafi określić wartość urządzeń 
technicznych z punktu widzenia cech 
użytkowych (łatwa lub  trudna 
obsługa). 
 
Wnikliwie   zna historię  wybranych 
wynalazków  
 
Potrafi rozpoznać i wymienić różne 
rodzaje budowli. 
 
Potrafi rozpoznać  i nazwać wybrane 
rodzaje urządzeń elektrycznych          
( np. latarka elektryczna, szczoteczka 
do zębów). 
 
Chętnie wykonuje przedmioty 
użytkowe , w tym dekoracyjne i 
modele techniczne z  zastosowaniem 
połączeń nierozłącznych : sklejania 
klejem, taśmą, wiązania lub 

technicznych. 
 
 
Stara się posługiwać urządzeniami 
technicznymi stosując się do zasad 
podanych w instrukcji obsługi. 
 
 
Stara  się  dobierać właściwie 
narzędzia pracy i  posługiwać się 
nimi zgodnie z instrukcją. 
 
Stara się określać  wartość urządzeń 
technicznych z punktu widzenia cech 
użytkowych (łatwa lub  trudna 
obsługa). 
 
Zna historię  wybranych  
wynalazków. 
 
Wymienia  różne rodzaje budowli . 
 
 
Stara się rozpoznać i nazwać 
wybrane rodzaje urządzeń 
elektrycznych  ( np. latarka 
elektryczna, szczoteczka do zębów). 
 
Potrafi wykonywać przedmioty 
użytkowe , w tym dekoracyjne i 
modele techniczne z  zastosowaniem 
połączeń nierozłącznych : sklejania 
klejem, taśmą, wiązania lub 

używania  narzędzi i urządzeń 
technicznych. 
 
Z pomocą nauczyciela posługuje się 
urządzeniami technicznymi stosując 
się do zasad podanych w instrukcji 
obsługi. 
 
Próbuje  dobierać właściwie 
narzędzia  pracy i  posługiwać się 
nimi zgodnie z instrukcją. 
 
Z pomocą nauczyciela określa 
wartość urządzeń technicznych z 
punktu widzenia cech użytkowych 
(łatwa lub  trudna obsługa). 
 
Z pomocą  nauczyciela   przedstawia 
historię wybranych wynalazków. 
 
Stara się wymienić różne rodzaje 
budowli. 
 
Z pomocą nauczyciela nazywa 
wybrane urządzenia elektryczne                     
( np. latarka elektryczna, szczoteczka 
do zębów). 
 
Stara się wykonywać przedmioty 
użytkowe , w tym dekoracyjne i 
modele techniczne z  zastosowaniem 
połączeń nierozłącznych : sklejania 
klejem, taśmą, wiązania lub 

urządzeń technicznych. 
 
 
Ma trudności z posługiwaniem się 
urządzeniami technicznymi  według 
zasad podanych w instrukcji obsługi. 
 
 
Ma problemy z  właściwym doborem 
narzędzi pracy i  z posługiwaniem się 
nimi zgodnie z instrukcją. 
 
Ma trudności z określeniem wartości 
urządzeń technicznych z punktu 
widzenia cech użytkowych (łatwa lub  
trudna obsługa). 
 
Nie zna historii wybranych 
wynalazków. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia 
różne rodzaje budowli. 
 
Rzadko poprawnie nazywa wybrane 
urządzenia  elektryczne ( np. latarka 
elektryczna, szczoteczka do zębów). 
 
 
Z pomocą nauczyciela wykonuje 
przedmioty użytkowe , w tym 
dekoracyjne i modele techniczne z  
zastosowaniem połączeń  
nierozłącznych : sklejania klejem, 



zszywania  zszywkami.  
 
Chętnie wykonuje przedmioty 
użytkowe , w tym dekoracyjne i 
modele techniczne z  zastosowaniem 
połączeń rozłącznych: spinanie 
spinaczami biurowymi,  wiązanie 
sznurkiem , wstążką.  
 
 
 
Chętnie wykonuje przedmioty 
użytkowe , w tym dekoracyjne i 
modele techniczne , bez użycia kleju, 
taśm, zszywek.   
 
Zna   zasady bezpiecznego 
posługiwania  się  wybranymi  
urządzeniami domowymi  i wskazuje  
zagrożenia  wynikające  z 
niewłaściwego  ich użytkowania. 
 
Potrafi  wymienić  poznane  rodzaje  
maszyn  i urządzeń  transportowych,  
wytwórczych, informatycznych. 
 
 
Wie, jak ludzie wykorzystywali 
dawniej  i wykorzystują  dziś  siły 
przyrody ( wiatr, wodę). 
 
 
 

zszywania  zszywkami.  
 
Potrafi wykonywać przedmioty 
użytkowe , w tym dekoracyjne i 
modele techniczne z  zastosowaniem 
połączeń rozłącznych: spinanie 
spinaczami biurowymi,  wiązanie 
sznurkiem , wstążką.  
 
 
 
Potrafi wykonywać przedmioty 
użytkowe , w tym dekoracyjne i 
modele techniczne , bez użycia kleju, 
taśm, zszywek.   
 
Zna podstawowe zasady  
bezpiecznego posługiwania się  
wybranymi urządzeniami  
domowymi . 
 
 
Stara się  wymieniać  poznane  
rodzaje  maszyn i urządzeń 
transportowych, wytwórczych, 
informatycznych. 
 
Potrafi powiedzieć , w jaki sposób  
ludzie wykorzystywali   dawniej  i 
wykorzystują  dziś  siły  przyrody 
(wiatr, wodę). 
 
 

zszywania  zszywkami.  
 
Stara się wykonywać przedmioty 
użytkowe , w tym dekoracyjne i 
modele techniczne z  zastosowaniem 
połączeń rozłącznych: spinanie 
spinaczami biurowymi,  wiązanie 
sznurkiem , wstążką.  
 
 
 
Stara się wykonywać przedmioty 
użytkowe , w tym dekoracyjne i 
modele techniczne , bez użycia kleju, 
taśm, zszywek.   
 
Z pomocą  potrafi  wymienić zasady 
bezpiecznego posługiwania się  
urządzeniami domowymi . 
 
 
 
Wymienia  tylko nieliczne  rodzaje  
poznanych maszyn i urządzeń 
transportowych, wytwórczych, 
informatycznych. 
 
Z  pomocą  nauczyciela  potrafi 
powiedzieć , w jaki sposób  ludzie 
wykorzystywali   dawniej  i 
wykorzystują  dziś  siły  przyrody 
(wiatr, wodę). 
 

taśmą, wiązania lub zszywania  
zszywkami.  
 
Z pomocą nauczyciela wykonuje 
przedmioty użytkowe , w tym 
dekoracyjne i modele techniczne z  
zastosowaniem połączeń 
rozłącznych: spinanie spinaczami 
biurowymi,  wiązanie sznurkiem , 
wstążką.  
 
Z pomocą nauczyciela wykonuje 
przedmioty użytkowe , w tym 
dekoracyjne i modele techniczne , 
bez użycia kleju, taśm, zszywek.   
 
Rzadko pamięta  o zasadach 
bezpiecznego posługiwania się  
urządzeniami domowymi. 
 
 
 
Nie potrafi  wymienić  poznanych 
rodzajów  maszyn i urządzeń 
transportowych, wytwórczych, 
informatycznych. 
 
Ma  trudności   ze wskazaniem 
sposobów wykorzystania  przez ludzi 
wiatru i wody dawniej i dziś . 
 
 
 



  Zawsze  wykonuje prace papierowe 
zgodnie z podaną instrukcją. 
 
Potrafi stosować poznaną 
technologię przy wykonywaniu 
przedmiotów użytkowych lub 
montowaniu wybranych urządzeń 
technicznych. 
 

Potrafi  wykonywać prace papierowe  
zgodnie z podaną instrukcją. 
 
Stara się posługiwać poznaną 
technologią  przy wykonywaniu 
przedmiotów użytkowych lub 
montowaniu wybranych urządzeń 
technicznych. 
 

Stara się wykonywać prace 
papierowe  według instrukcji. 
 
Z pomocą nauczyciela  stara się 
posługiwać poznaną technologią 
przy wykonywaniu przedmiotów 
użytkowych lub montowaniu 
wybranych urządzeń technicznych. 
 

Próbuje   wykonywać  prac 
papierowe  według instrukcji. 
 
Nie potrafi  posługiwać się poznaną 
technologią  przy wykonywaniu 
przedmiotów użytkowych lub 
montowaniu wybranych urządzeń 
technicznych. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wychowanie fizyczne 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: utrzymania higieny osobistej i zdrowia, sprawności motorycznych, 

różnych form rekreacyjno – sportowych. 

Ocena   roczna   z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 
Zawsze utrzymuje w czystości ręce i 
całe ciało . 
 
Zawsze przebiera się przed zajęciami 
i po ich zakończeniu  samodzielnie i 
w stosownym momencie. 
 
 
Zna i zawsze przestrzega  ustalonych  
reguł  gier i zabaw. 
 
Zawsze potrafi dostosować strój w 
trakcie zajęć ruchowych na świeżym 
powietrzu  do rodzaju pogody i pory 
roku. 
 
Zawsze potrafi dostosować strój w 
trakcie zajęć ruchowych w 
pomieszczeniu do panujących tam 
warunków. 
 
Rozumie potrzebę i zna wartość 
czynnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu. 

Stara się utrzymywać w czystości 
ręce i całe ciało. 
 
Potrafi przebierać się przed 
zajęciami i po ich zakończeniu  
samodzielnie i w stosownym 
momencie. 
 
Przestrzega ustalonych  reguł  gier i 
zabaw. 
 
Potrafi dostosować strój w trakcie 
zajęć ruchowych na świeżym 
powietrzu  do rodzaju pogody i pory 
roku. 
 
Potrafi dostosować strój w trakcie 
zajęć ruchowych w pomieszczeniu 
do panujących tam warunków. 
 
 
Wie, jak ważny dla zdrowia jest 
czynny wypoczynek na świeżym 
powietrzu. 

Zazwyczaj potrafi utrzymywać w 
czystości ręce i całe ciało. 
 
Stara się przebierać się przed 
zajęciami i po ich zakończeniu  
samodzielnie i w odpowiednim 
czasie. 
 
Stara się przestrzegać ustalonych 
reguł gier i zabaw. 
 
Stara się dostosować strój w trakcie 
zajęć ruchowych na świeżym 
powietrzu  do rodzaju pogody i pory 
roku. 
 
Stara się dostosować strój w trakcie 
zajęć ruchowych w pomieszczeniu 
do panujących tam warunków. 
 
 
Zazwyczaj rozumie ważność  dla 
zdrowia  czynnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu. 

Próbuje utrzymywać w czystości ręce 
i całe ciało. 
 
Zazwyczaj przebiera się przed 
zajęciami i po ich zakończeniu  
samodzielnie i w odpowiednim 
czasie. 
 
Zazwyczaj stara się przestrzegać 
ustalonych reguł gier i zabaw. 
 
Zazwyczaj potrafi dostosować strój 
w trakcie zajęć ruchowych na 
świeżym powietrzu  do rodzaju 
pogody i pory roku. 
 
Zazwyczaj potrafi dostosować strój 
w trakcie zajęć ruchowych w 
pomieszczeniu do panujących tam 
warunków. 
 
Nie  rozumie ważności dla zdrowia 
czynnego  wypoczynku  na świeżym 
powietrzu. 



Akceptuje sytuację  dzieci , które z 
uwagi na chorobę  nie mogą być 
sprawne w każdej formie ruchu. 
 
Wie, jak ważna jest systematyczność 
i wytrwałość  w wykonywaniu 
ćwiczeń. 
 
Zawsze przyjmuje podstawowe 
pozycje do ćwiczeń. 
 
Zawsze  sprawnie pokonuje 
przeszkody naturalne i sztuczne. 
 
Chętnie i sprawnie biega z wysokim 
unoszeniem kolan i biega  w 
połączeniu ze skokiem. 
 
Chętnie biega z przenoszeniem 
przyborów i z rzutem do celu 
ruchomego i nieruchomego. 
 
Sprawnie biega w różnym tempie i 
realizuje marszobieg. 
 
Potrafi wykonać przewrót w przód i 
w tył na materacu z przysiadu 
podpartego. 
 
Potrafi rzucać i podawać jedną ręką  
piłkę małą i dużą w miejscu i w 
ruchu. 
 

Stara się akceptować sytuacje dzieci, 
które z uwagi na chorobę  nie mogą 
być sprawne w każdej formie ruchu. 
 
Zna znaczenie systematyczności i 
wytrwałości w wykonywaniu 
ćwiczeń. 
 
Stara się przyjmować podstawowe 
pozycje do ćwiczeń. 
 
Prawidłowo  pokonuje  przeszkody 
naturalne i sztuczne. 
 
Potrafi biegać z wysokim 
unoszeniem kolan i biegać  w 
połączeniu ze skokiem. 
 
Potrafi biegać z przenoszeniem 
przyborów oraz z rzutem do celu 
ruchomego i nieruchomego. 
 
Potrafi biegać w różnym tempie i 
realizować marszobieg. 
 
Stara się wykonać przewrót w przód 
i w tył na materacu z przysiadu 
podpartego. 
 
Stara się rzucać i podawać jedną 
ręką  piłkę małą i dużą w miejscu i w 
ruchu. 
 

Potrafi  akceptować sytuacje dzieci, 
które z uwagi na chorobę  nie mogą 
być sprawne w każdej formie ruchu. 
 
Stara się zrozumieć znaczenie 
systematyczności i wytrwałości w 
wykonywaniu ćwiczeń. 
 
Potrafi przyjmować podstawowe 
pozycje do ćwiczeń. 
 
Stara się  poprawnie pokonywać 
przeszkody naturalne i sztuczne. 
 
Stara się biegać z wysokim 
unoszeniem kolan i biegać  w 
połączeniu ze skokiem. 
 
Stara się biegać z przenoszeniem 
przyborów oraz z rzutem do celu 
ruchomego i nieruchomego. 
 
Stara się biegać w różnym tempie i 
realizować marszobieg. 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
wykonać przewrót w przód i w tył na 
materacu z przysiadu podpartego. 
 
Zazwyczaj stara się rzucać i podawać 
jedną ręką  piłkę małą i dużą w 
miejscu i w ruchu. 
 

Próbuje akceptować sytuacje dzieci, 
które z uwagi na chorobę  nie mogą 
być sprawne w każdej formie ruchu. 
 
Nie rozumie znaczenia 
systematyczności i wytrwałości w 
wykonywaniu ćwiczeń. 
 
Rzadko przyjmuje podstawowe 
pozycje do ćwiczeń. 
 
Próbuje pokonywać  przeszkody 
naturalne i sztuczne. 
 
Niechętnie biega z wysokim 
unoszeniem kolan i biega  w 
połączeniu ze skokiem. 
 
Niechętnie biega z przenoszeniem 
przyborów oraz z rzutem do celu 
ruchomego i nieruchomego. 
 
Zazwyczaj  stara się biegać w różnym 
tempie i realizować marszobieg. 
 
Nie potrafi wykonać przewrotu w 
przód i w tył na materacu z przysiadu 
podpartego. 
 
Próbuje rzucać i podawać jedną ręką  
piłkę małą i dużą w miejscu i w 
ruchu. 
 



Potrafi rzucać oburącz do przodu, 
znad głowy piłkę małą i dużą. 
 
 
Potrafi prawidłowo toczyć, kozłować, 
chwytać, turlać i podrzucać   piłkę . 
 
 
Potrafi sprawnie skakać na jednej 
nodze i obunóż ze zmianą tempa, 
kierunku i pozycji ciała. 
 
 
Sprawnie  wykonuje ćwiczenia   ze 
skakanką ( skacze przez  skakankę, 
wykonuje skoki jednonóż i obunóż 
nad niskimi przeszkodami). 
 
 
Potrafi sprawnie wykonać przeskok 
zawrotny przez ławeczkę oraz 
naskoki i zeskoki. 
 
Precyzyjnie, starannie i dokładnie 
wykonuje ćwiczenia zwinnościowe               
( skłony, skrętoskłony, czołganie, 
podciąganie, czworakowanie,  
mocowanie, wspinanie na drabinki ). 
 
Sprawnie  posługuje się przyborami 
gimnastycznymi . 
 
 

Stara się rzucać oburącz do przodu, 
znad głowy piłkę małą i dużą. 
 
 
Poprawnie toczy,   kozłuje, podrzuca, 
turla  i chwyta  piłkę. 
 
 
Potrafi skakać na jednej nodze i 
obunóż ze zmianą tempa, kierunku i 
pozycji ciała. 
 
 
Poprawnie wykonuje  ćwiczenia ze 
skakanką (skacze przez skakankę, 
wykonuje skoki jednonóż i obunóż 
nad niskimi przeszkodami). 
 
 
Poprawnie wykonuje przeskok 
zawrotny przez ławeczkę oraz 
naskoki i zeskoki. 
 
Dokładnie wykonuje ćwiczenia 
zwinnościowe  ( skłony, 
skrętoskłony, czołganie, podciąganie, 
czworakowanie,  mocowanie, 
wspinanie na drabinki ). 
 
Prawidłowo  posługuje się  
przyborami gimnastycznymi. 
 
 

Zazwyczaj stara się rzucać oburącz 
do przodu, znad głowy piłkę małą i 
dużą. 
 
Stara się poprawnie toczyć, 
kozłować,  turlać ,podrzucać i 
chwytać  piłkę. 
 
Stara się skakać na jednej nodze i 
obunóż ze zmianą tempa, kierunku i 
pozycji ciała. 
 
 
Stara się  poprawnie wykonywać 
proste ćwiczenia ze skakanką (skacze 
przez skakankę, wykonuje skoki 
jednonóż i obunóż nad niskimi 
przeszkodami). 
 
Stara się poprawnie wykonywać 
przeskok zawrotny przez ławeczkę 
oraz naskoki i zeskoki. 
 
Stara się  dokładnie wykonywać 
ćwiczenia zwinnościowe  ( skłony, 
skrętoskłony, czołganie, podciąganie, 
czworakowanie,  mocowanie, 
wspinanie na drabinki ). 
 
Stara się  poprawnie posługiwać  
przyborami  gimnastycznymi. 
 
 

Próbuje rzucać oburącz do przodu, 
znad głowy piłkę małą i dużą. 
 
 
Próbuje  toczyć, kozłować, 
podrzucać,   turlać  i  chwytać  piłkę. 
 
 
Próbuje skakać na jednej nodze i 
obunóż ze zmianą tempa, kierunku i 
pozycji ciała. 
 
 
Niechętnie  wykonuje ćwiczenia ze 
skakanką  ( skacze przez  skakankę, 
wykonuje skoki jednonóż i obunóż 
nad niskimi przeszkodami). 
 
 
Próbuje wykonywać przeskoki 
zawrotne przez ławeczkę oraz 
naskoki i zeskoki. 
 
Niechętnie wykonuje ćwiczenia 
zwinnościowe  ( skłony, 
skrętoskłony, czołganie, podciąganie, 
czworakowanie,  mocowanie, 
wspinanie na drabinki ). 
 
Nieudolnie posługuje się przyborami 
gimnastycznymi . 
 
 



Zawsze  prawidłowo  i chętnie 
wykonuje ćwiczenia równoważne 
bez przyboru i z przyborem. 
 
Potrafi samodzielnie wykonywać 
ćwiczenia prowadzące do 
zapobiegania wadom postawy. 
 
Zawsze chętnie  bierze udział w  
zespołowych  zabawach ruchowych i 
grach sportowych według ustalonych 
zasad. 
 
Zawsze  chętnie współpracuje   z 
całym  zespołem  podczas realizacji 
zadań gimnastycznych. 
 
Zawsze reaguje ruchem  na  zmiany 
rytmu,  tempa i głośności w 
zabawach  orientacyjno – 
porządkowych. 
 
Potrafi zorganizować  zespołową 
zabawę lub grę ruchową  z 
wykorzystaniem przyborów i bez 
przyborów. 
 
Potrafi zachować powściągliwość w 
ocenie  sprawności fizycznej 
koleżanek i kolegów  uczestniczących 
w zabawie. 
 
 

Chętnie   wykonuje  ćwiczenia  
równoważne bez przyboru i z 
przyborem. 
 
Stara się samodzielnie wykonywać 
ćwiczenia   prowadzące do 
zapobiegania wadom postawy. 
 
Bierze udział w zespołowych  
zabawach  ruchowych i grach 
sportowych  zgodnie z ustalonymi 
zasadami. 
 
Chętnie współpracuje  z  całym  
zespołem podczas realizacji zadań 
gimnastycznych. 
 
Reaguje ruchem na    zmiany rytmu,  
tempa i głośności w zabawach  
orientacyjno – porządkowych. 
 
 
Stara się zorganizować  zespołową 
zabawę lub grę ruchową  z 
wykorzystaniem przyborów i bez 
przyborów. 
 
Stara się zachować powściągliwość w 
ocenie sprawności fizycznej 
koleżanek i kolegów uczestniczących 
w zabawie. 
 
 

Stara się  poprawnie wykonywać 
ćwiczenia równoważne bez przyboru 
i z przyborem. 
 
Zazwyczaj stara się wykonywać 
ćwiczenia   prowadzące do 
zapobiegania wadom postawy. 
 
Stara się  uczestniczyć  w 
zespołowych  zabawach ruchowych i 
grach sportowych według  
ustalonych  zasad. 
 
Stara się  współpracować  z całym 
zespołem   podczas realizacji  zadań 
gimnastycznych. 
 
Stara się reagować ruchem  na  
zmiany rytmu,  tempa i głośności w 
zabawach  orientacyjno – 
porządkowych. 
 
Z pomocą nauczyciela organizuje 
zespołową zabawę lub grę ruchową  
z wykorzystaniem przyborów i bez 
przyborów. 
 
Próbuje zachować powściągliwość w 
ocenie sprawności fizycznej 
koleżanek i kolegów uczestniczących 
w zabawie. 
 
 

Zazwyczaj poprawnie wykonuje 
ćwiczenia równoważne bez przyboru 
i z przyborem. 
 
Niechętnie wykonuje ćwiczenia 
prowadzące  do zapobiegania 
wadom postawy. 
 
Niechętnie uczestniczy w 
zespołowych  zabawach ruchowych i 
grach sportowych  zgodnie z 
ustalonymi zasadami. 
 
Zazwyczaj stara się współpracować  z 
całym  zespołem  podczas realizacji 
zadań gimnastycznych. 
 
Zazwyczaj stara się reagować 
ruchem  na  zmiany rytmu,  tempa i 
głośności w zabawach  orientacyjno 
– porządkowych. 
 
Nie potrafi zorganizować zespołowej 
zabawy lub gry  ruchowej z 
wykorzystaniem przyborów i bez 
przyborów. 
 
Rzadko potrafi zachować 
powściągliwość w ocenie sprawności 
fizycznej  koleżanek i kolegów 
uczestniczących w zabawie. 
 
 



Właściwie radzi sobie w sytuacjach 
przegranej i  akceptuje zwycięstwo 
drużyny przeciwnej. 
 
Respektuje przepisy ruchu 
drogowego w odniesieniu do 
pieszych, rowerzystów, biegaczy, 
których poruszanie się w miejscu 
publicznym może stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa. 
 
 
Chętnie uczestniczy w zabawach i 
grach zespołowych , z 
wykorzystaniem różnych rodzajów 
piłek. 
 
Potrafi wymyślać zabawy ze 
śpiewem i  chętnie w nich 
uczestniczy. 
 
 
 

 
 

Stara się poprawnie reagować w 
sytuacji przegranej i zaakceptować 
zwycięstwo drużyny przeciwnej. 
 
Stara się respektować przepisy ruchu 
drogowego w odniesieniu do 
pieszych, rowerzystów, biegaczy, 
których poruszanie się w miejscu 
publicznym może stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa. 
 
 
Uczestniczy w zabawach i grach 
zespołowych , z wykorzystaniem 
różnych rodzajów piłek. 
 
 
Chętnie uczestniczy w zabawach ze 
śpiewem. 
 
 
 
 

Rzadko potrafi poprawnie reagować 
w sytuacji przegranej . 
 
   
Zazwyczaj stara się respektować 
przepisy ruchu drogowego w 
odniesieniu do pieszych, 
rowerzystów, biegaczy, których 
poruszanie się w miejscu publicznym 
może stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa. 
 
Stara się uczestniczyć w zabawach i 
grach zespołowych , z 
wykorzystaniem różnych rodzajów 
piłek. 
 
Stara się uczestniczyć w zabawach ze 
śpiewem. 
 
 
 

Nie potrafi pogodzić się z porażką. 
 
 
 
Nie zawsze potrafi respektować 
przepisy ruchu drogowego w 
odniesieniu do pieszych, 
rowerzystów, biegaczy, których 
poruszanie się w miejscu publicznym 
może stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa. 
 
Zazwyczaj stara się uczestniczyć w 
zabawach i grach zespołowych , z 
wykorzystaniem różnych rodzajów 
piłek. 
 
Niechętnie uczestniczy w zabawach 
ze śpiewem. 
 
 
 

 

 

 



Edukacja muzyczna 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: słuchania muzyki, ekspresji muzycznej – śpiew, improwizacji 

ruchowej, rytmiki i tańca, gry na instrumentach muzycznych, znajomości form zapisu dźwięku 

Ocena   roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Zawsze uważnie słucha muzyki i 
wyraża przeżycia  z nią związane 
różnymi środkami  artystycznymi. 
 
 
Uważnie słucha muzyki w połączeniu 
z aktywnością ruchową, gestami  
dźwiękotwórczymi: klaskanie, 
tupanie, prychanie, uderzanie o uda. 
 
 
Prawidłowo rozpoznaje brzmienie 
wybranych instrumentów 
muzycznych : trąbki, skrzypiec, 
kontrabasu. 
 
Zawsze bezbłędnie rozpoznaje i 
nazywa różne źródła dźwięków. 
 
Bezbłędnie rozróżnia  dźwięki muzyki   
ciche,  głośne, wysokie , niskie  i  
potrafi je nazwać. 
 
 

Słucha  muzyki   i wyraża przeżycia z 
nią  związane za pomocą różnych 
środków artystycznych. 
 
 
Potrafi uważnie słuchać muzyki w 
połączeniu z aktywnością ruchową, 
gestami  dźwiękotwórczymi: 
klaskanie, tupanie, prychanie, 
uderzanie o uda. 
 
Stara się rozpoznać  brzmienie 
wybranych instrumentów 
muzycznych: trąbki, skrzypiec, 
kontrabasu. 
 
Potrafi poprawnie rozpoznawać  i 
nazywać różne źródła dźwięku. 
 
Rozróżnia  dźwięki muzyki ciche,  
głośne, wysokie, niskie i  potrafi je 
nazwać. 
 
 

Stara się  słuchać muzyki   i   wyrażać   
za pomocą różnych środków 
artystycznych  przeżycia  z nią  
związane. 
 
Stara się uważnie słuchać muzyki w 
połączeniu z aktywnością ruchową, 
gestami  dźwiękotwórczymi: 
klaskanie, tupanie, prychanie, 
uderzanie o uda. 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
rozpoznać brzmienie wybranych 
instrumentów muzycznych: trąbki, 
skrzypiec, kontrabasu. 
 
Stara się rozpoznawać i nazywać 
różne źródła  dźwięku. 
 
Stara się  rozróżniać  dźwięki muzyki 
ciche , głośne, wysokie, niskie  i  je 
nazywać. 
 
 

Próbuje słuchać muzyki  i  wyrażać  
za pomocą środków artystycznych  
przeżyć z nią  związane. 
 
 
Próbuje uważnie słuchać  muzyki w 
połączeniu z aktywnością ruchową, 
gestami  dźwiękotwórczymi: 
klaskanie, tupanie, prychanie, 
uderzanie o uda. 
 
Ma trudności z rozpoznaniem 
brzmienia wybranych instrumentów 
muzycznych:  trąbki, skrzypiec, 
kontrabasu. 
 
Zazwyczaj potrafi rozpoznać i 
nazwać różne źródła dźwięku. 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi  
rozróżniać  i  nazywać  dźwięki 
muzyki ciche, głośne, wysokie, 
niskie. 
 



Potrafi rozpoznawać rodzaje głosów 
ludzkich  i prawidłowo określać ich 
wysokość. 
 
Poprawnie rozróżnia muzykę 
wykonywaną przez solistę i chór. 
 
 
Prawidłowo rozróżnia na podstawie 
wysłuchanego utworu  muzykę 
wesołą i  smutną. 
 
Zna  i wymienia zasady kulturalnego 
zachowania się na koncercie  
muzycznym. 
 
Zawsze przyjmuje właściwą  postawę 
podczas  słuchania lub śpiewania 
hymnu  państwowego.  
 
Poprawnie odtwarza głosem proste 
melodie. 
 
Potrafi realizować proste rytmy i 
wzory rytmiczne za pomocą głosek i 
sylab  rytmicznych. 
 
Poprawnie  naśladuje  odgłosy 
zwierząt. 
 
Samodzielnie i z dużą  swobodą   
śpiewa   piosenki z repertuaru 
dziecięcego. 

Stara się rozpoznawać rodzaje 
głosów ludzkich  i prawidłowo 
określać ich wysokość. 
 
Potrafi rozróżnić muzykę 
wykonywaną przez solistę i chór. 
 
 
Potrafi rozróżnić na podstawie 
wysłuchanego utworu  muzykę 
wesołą i  smutną. 
 
Potrafi  wymienić zasady  
kulturalnego  zachowania  się  na 
koncercie muzycznym. 
 
Przyjmuje   właściwą  postawę 
podczas śpiewania lub słuchania 
hymnu  państwowego. 
 
Stara się odtwarzać głosem proste 
melodie. 
 
Stara się  realizować proste rytmy i 
wzory rytmiczne za pomocą głosek i 
sylab rytmicznych. 
 
Stara się naśladować odgłosy 
zwierząt.  
 
Śpiewa  poznane piosenki  z 
repertuaru dziecięcego. 
 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
rodzaje głosów ludzkich i określa ich 
wysokość. 
 
Stara się rozróżniać  muzykę 
wykonywaną przez solistę i chór. 
 
 
Stara się rozróżnić  na podstawie 
wysłuchanego utworu  muzykę 
wesołą i  smutną. 
 
Stara się  wymienić zasady  
kulturalnego zachowania się na 
koncercie muzycznym. 
 
Stara się przyjmować właściwą 
postawę podczas słuchania lub 
śpiewania hymnu  państwowego. 
 
Próbuje odtwarzać głosem proste 
melodie . 
 
Próbuje realizować proste rytmy i 
wzory rytmiczne za pomocą głosek i 
sylab rytmicznych. 
 
Próbuje naśladować odgłosy 
zwierząt. 
 
Stara się  śpiewać poznane piosenki z 
repertuaru dziecięcego. 
 

Nie potrafi  rozpoznać  rodzaj głosów 
ludzkich i określić ich wysokość. 
 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
rozróżnić muzykę wykonaną przez 
solistę i chór. 
 
Zazwyczaj próbuje rozróżniać na 
podstawie wysłuchanego utworu 
muzykę wesołą i smutną. 
 
Zazwyczaj  próbuje wymienić zasady 
kulturalnego zachowania się na 
koncercie muzycznym. 
  
Zazwyczaj  pamięta o prawidłowej 
postawie podczas śpiewania  lub 
słuchania hymnu  państwowego 
 
Nie potrafi  odtworzyć prostych  
melodii. 
 
Z pomoca nauczyciela realizuje  
proste rytmy i wzory rytmiczne za 
pomocą głosek i sylab rytmicznych. 
  
Zazwyczaj próbuje naśladować 
odgłosy zwierząt. 
 
Niechętnie  włącza  się w śpiew 
poznanych piosenek z repertuaru 
dziecięcego. 



Chętnie  wykonuje  rymowanki i  
śpiewanki tematyczne. 
 
Chętnie śpiewa piosenki podczas 
uroczystości szkolnych oraz świąt 
narodowych. 
 
Bezbłędnie rozpoznaje i śpiewa 
hymn Polski. 
 
Bezbłędnie rozpoznaje poznane 
piosenki po usłyszeniu fragmentu ich 
melodii. 
 
Poprawnie wyraża nastrój i 
charakter muzyki:  pląsając i tańcząc. 
 
Potrafi w piosenkach i zabawach 
ruchowych zastosować naturalne 
efekty akustyczne: klaskanie, 
tupanie, stukanie, pstrykanie. 
 
 
Potrafi poruszać się i tańczyć  przy 
muzyce według utworzonych przez 
siebie  układów ruchowych. 
 
Zna i potrafi tańczyć kroki,  figury 
polki  i trojaka. 
 
Szybko reaguje  na różne sygnały 
muzyczne. 
 

Tworzy rymowanki i  śpiewanki 
tematyczne. 
 
Śpiewa piosenki podczas 
uroczystości szkolnych  oraz świąt 
narodowych. 
 
Rozpoznaje i śpiewa hymn Polski. 
 
 
Rozpoznaje poznane piosenki po 
usłyszeniu fragmentu ich melodii. 
 
 
Stara się poprawnie wyrazić  nastrój i 
charakter muzyki: pląsając i tańcząc. 
 
Stara się w piosenkach i zabawach 
ruchowych zastosować naturalne 
efekty akustyczne: klaskanie, 
tupanie, stukanie, pstrykanie. 
 
 
Stara się poruszać i tańczyć przy 
muzyce według utworzonych przez 
siebie  układów ruchowych. 
 
Stara się tańczyć kroki, figury  polki i 
trojaka. 
 
Reaguje na różne sygnały muzyczne. 
 
 

Próbuje tworzyć rymowanki i  
śpiewanki tematyczne. 
 
Próbuje śpiewać piosenki podczas 
uroczystości szkolnych  oraz świąt 
narodowych. 
 
Stara się rozpoznać i śpiewać hymn 
Polski. 
 
Stara się rozpoznawać  poznane 
piosenki po usłyszeniu fragmentu ich 
melodii. 
 
Z pomocą  potrafi wyrazić nastrój i 
charakter muzyki : pląsając i tańcząc. 
 
Próbuje w piosenkach i zabawach 
ruchowych zastosować naturalne 
efekty akustyczne: klaskanie, 
tupanie, stukanie, pstrykanie. 
 
 
Próbuje poruszać  się i tańczyć przy 
muzyce według utworzonych przez 
siebie układów ruchowych. 
 
Próbuje tańczyć kroki, figury polki i 
trojaka. 
 
Próbuje reagować na różne sygnały 
muzyczne. 
 

Niechętnie tworzy rymowanki i 
śpiewanki tematyczne. 
 
Niechętnie śpiewa piosenki podczas 
uroczystości szkolnych oraz świąt 
narodowych. 
 
Ma trudności z rozpoznaniem i 
zaśpiewaniem hymnu Polski. 
 
Z pomocą  rozpoznaje  piosenki po 
usłyszeniu fragmentu  ich melodii. 
 
 
Nie potrafi określić charakteru i 
nastroju  muzyki. 
 
Ma  problemy z  zastosowaniem w 
piosenkach i  zabawach ruchowych 
naturalnych efektów akustycznych: 
klaskanie, tupanie, stukanie, 
pstrykanie. 
 
Niechętnie porusza się i tańczy przy 
muzyce według utworzonych przez 
siebie układów ruchowych. 
 
Niechętnie próbuje tańczyć kroki, 
figury polki i trojaka. 
 
Nie reaguje na różne sygnały 
muzyczne. 
 



 
Poprawnie  odtwarza  na 
instrumentach perkusyjnych proste 
rytmy . 
 
Potrafi wykonać instrumenty z 
różnych materiałów i wykorzystać je 
do akompaniamentu. 
 
 
Chętnie improwizuje na 
instrumentach muzycznych według 
ustalonych zasad. 
 
 
Zawsze  chętnie bierze udział  w 
zabawach ze śpiewem i w 
inscenizowaniu piosenek. 
 
Potrafi rozpoznawać i nazywać 
niektóre znaki notacji   muzycznej               
( oznaczenia metrum, klucz 
wiolinowy, półnuty, ćwierćnuty  i 
odpowiadające im pauzy). 
 

Poprawnie  nazywa i rozpoznaje 
położenie nut  ( do, re, mi,fa,  sol, la ) 
na pięciolinii. 
 
Potrafi śpiewać poznane dźwięki               
(do,  re, mi, fa, sol, la)  z  
fonogestyką. 

 
Stara się odtwarzać  na 
instrumentach perkusyjnych proste 
rytmy . 
 
Stara się wykonać instrumenty z 
różnych materiałów i wykorzystać je 
do akompaniamentu. 
 
 
Potrafi improwizować na 
instrumentach muzycznych  według 
ustalonych zasad. 
 
 
Chętnie bierze udział  w zabawach ze 
śpiewem i w inscenizowaniu 
piosenek. 
 
Stara się rozpoznawać i nazywać 
niektóre znaki  notacji muzycznej   
( oznaczenia metrum, klucz 
wiolinowy, półnuty, ćwierćnuty i 
odpowiadające im pauzy). 
 
 
Stara się  poprawnie rozpoznawać  
położenie nut  ( re, mi,fa,   sol, la ) na 
pięciolinii. 
 
Stara się śpiewać poznane dźwięki               
( re, mi, fa, sol, la)  z  fonogestyką, 
 

 
Z  niewielką pomocą nauczyciela 
odtwarza    na instrumentach 
perkusyjnych proste rytmy . 
 
Z pomocą nauczyciela wykonuje 
instrumenty z różnych materiałów i 
wykorzystuje je do 
akompaniamentu. 
 
Stara się improwizować na 
instrumentach muzycznych według 
ustalonych zasad 
 
 
Stara się brać    udział  w zabawach 
ze śpiewem i w inscenizowaniu 
piosenek. 
 
Próbuje rozpoznawać i nazywać 
niektóre znaki  notacji  muzycznej  
( oznaczenia metrum, klucz 
wiolinowy, półnuty, ćwierćnuty i 
odpowiadające im pauzy). 
 
 
Zazwyczaj  stara się  poprawnie 
rozpoznawać  położenie nut  ( re, mi,  
fa, sol, la ) na pięciolinii. 
 
Z  pomocą nauczyciela  śpiewa  
poznane dźwięki  (re, mi, fa, sol, la)    
z fonogestyką. 

 
Ma trudności  z poprawnym 
odtworzeniem  na instrumentach 
perkusyjnych prostych  rytmów. 
 
Niechętnie wykonuje instrumenty z 
różnych materiałów i wykorzystuje je 
do akompaniamentu. 
 
 
Z pomocą nauczyciela improwizuje 
na instrumentach według ustalonych 
zasad. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  bierze udział  
w zabawach ze śpiewem i w 
inscenizowaniu piosenek. 
 
Ma trudności z rozpoznaniem i 
nazwaniem poznanych znaków  
notacji muzycznej  ( oznaczenia 
metrum, klucz wiolinowy, półnuty, 
ćwierćnuty i odpowiadające im 
pauzy). 
 
Tylko z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje położenie nut  ( re, mi, 
fa, sol, la )    na pięciolinii. 
 
Ma duże trudności z zaśpiewaniem  
poznanych dźwięków (re, mi, fa,  sol, 
la)  z fronogestyką. 



 
 
Wie, że muzykę można zapisać  i 
odczytać. 
 
Wie, że muzykę można zapisać i 
odtworzyć za pomocą takich 
urządzeń jak magnetofon, dyktafon, 
komputer. 
 
 
Potrafi poprawnie zapisać dźwięki za 
pomocą układu klocków 
rytmicznych. 
 
 

 
 
Zazwyczaj wie, że muzykę można 
zapisać i odczytać. 
 
Zazwyczaj wie, że muzykę można 
zapisać i odtworzyć za pomocą 
takich urządzeń jak magnetofon, 
dyktafon, komputer. 
 
 
Stara się zapisać dźwięki za pomocą 
układu klocków rytmicznych. 

 
 
Rzadko pamięta, że muzykę  można 
zapisać i odczytać. 
 
Rzadko pamięta,  że muzykę można 
zapisać i odtworzyć za pomocą 
takich urządzeń jak magnetofon, 
dyktafon, komputer. 
 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi  
zapisać dźwięki za pomocą układu 
klocków rytmicznych. 
 
 
 

 
 
Nie  wie, że muzykę da się odczytać i 
zapisać. 
 
Nie wie,  że muzykę można zapisać i 
odtworzyć za pomocą takich 
urządzeń jak magnetofon, dyktafon, 
komputer. 
 
 
Ma trudności z zapisaniem dźwięków 
za pomocą układu klocków 
rytmicznych. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacja informatyczna 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów, 

programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych, posługiwania się komputerem, 

urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, rozwijania kompetencji społecznych,  przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa 

 

Ocena   roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Zawsze poprawnie i w logicznym 
porządku  układa obrazki, sekwencje 
elementów. 
 
Potrafi rozwiązywać zadania i 
łamigłówki matematyczne. 
 
Odczytuje i układa w  logicznym 
porządku tekstowe instrukcje. 
 
 
Potrafi tworzyć sekwencje poleceń 
na potrzeby kierowania obiektem. 
 
 
Potrafi tworzyć proste  animacje w 
oparciu  o zmiany kostiumów  w 
programie Scratch. 
 
Potrafi poprawnie tworzyć  
sekwencje poleceń  sterujących 

Potrafi ułożyć w logicznym porządku 
obrazki, sekwencje elementów. 
 
 
Stara się rozwiązywać zadania i 
łamigłówki matematyczne. 
 
Potrafi odczytać  i ułożyć w 
logicznym porządku tekstowe 
instrukcje. 
 
Stara się tworzyć sekwencje poleceń 
na potrzeby kierowania obiektem. 
 
 
Stara się tworzyć proste animacje w 
oparciu o zmiany kostiumów w 
programie Scratch. 
 
Stara się tworzyć sekwencje poleceń 
sterujących  ruchem obiektu na 

Stara się układać w logicznym 
porządku obrazki, sekwencje 
elementów. 
 
Z pomocą nauczyciela rozwiązuje 
zadania i łamigłówki matematyczne. 
 
Stara się odczytywać i układać w 
logicznym porządku tekstowe 
instrukcje. 
 
Z pomocą nauczyciela  potrafi 
tworzyć sekwencje poleceń na 
potrzeby kierowania obiektem. 
 
Zazwyczaj stara się tworzyć proste 
animacje w oparciu o zmiany 
kostiumów w programie Scratch. 
 
Z pomocą nauczyciela tworzy 
sekwencje poleceń sterujących 

Z pomocą nauczyciela układa w 
logicznym porządku obrazki, 
sekwencje elementów. 
 
Ma trudności z rozwiązywaniem zadań 
i łamigłówek matematycznych. 
 
Z pomocą nauczyciela odczytuje i 
układa w logicznym porządku 
tekstowe instrukcje. 
 
Nie potrafi tworzyć sekwencji poleceń 
na potrzeby kierowania obiektem. 
 
 
Tylko z pomocą nauczyciela tworzy 
proste animacje w oparciu o zmiany 
kostiumów w programie Scratch. 
 
Ma trudności z tworzeniem sekwencji 
poleceń sterujących obiektem na 



ruchem obiektu na ekranie. 
 
Prawidłowo zaznacza, kopiuje i 
wkleja  elementy obrazu w edytorze 
grafiki i w edytorze tekstu. 
 
Potrafi łączyć obrazy z edytora 
grafiki z  tekstem w edytorze tekstu. 
 
 
Poprawnie pisze na klawiaturze. 
 
 
Zna pojęcie: „ zaproszenie” i wie 
jakie są  jego najważniejsze 
elementy. 
 
Wykonuje jednostronne zaproszenie 
w edytorze tekstu np. MS Word. 
 
 
Zna pojęcia: „ogłoszenie”  i  zasady 
jego tworzenia. 
 
Tworzy proste  ogłoszenie w 
edytorze tekstu. 
 
Potrafi poprawnie i samodzielnie 
tworzyć proste dokumenty tekstowe 
w edytorze tekstu. 
 
Zawsze poprawnie zapisuje efekty 
swojej pracy we wskazanym miejscu. 

ekranie. 
 
Potrafi zaznaczać, kopiować i wklejać 
elementy obrazu w edytorze grafiki i 
w edytorze tekstu. 
 
Stara się łączyć obrazy z edytora 
grafiki z  tekstem w edytorze tekstu. 
 
 
Potrafi poprawnie pisać na 
klawiaturze. 
 
Potrafi  wymienić najważniejsze 
elementy  zaproszenia. 
 
 
Stara się wykonać jednostronne 
zaproszenie w edytorze tekstu np. 
MS Word. 
 
Potrafi wymienić zasady tworzenia  
ogłoszenia. 
 
Stara się tworzyć proste ogłoszenie 
w edytorze tekstu. 
 
Stara się poprawnie tworzyć proste 
dokumenty tekstowe w edytorze 
tekstu. 
 
Potrafi zapisać efekty swojej pracy 
we wskazanym miejscu. 

ruchem obiektu na ekranie. 
 
Stara się zaznaczać, kopiować i 
wklejać elementy obrazu w edytorze 
grafiki i w edytorze tekstu. 
 
Zazwyczaj stara się łączyć obrazy z 
edytora grafiki z  tekstem w edytorze 
tekstu. 
 
Stara się poprawnie pisać na 
klawiaturze. 
 
Stara się wymienić najważniejsze 
elementy zaproszenia. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  wykonuje 
jednostronne zaproszenie w 
edytorze tekstu np. MS Word. 
 
Stara się wymienić zasady tworzenia 
ogłoszenia. 
 
Z pomocą nauczyciela tworzy proste 
ogłoszenie w edytorze tekstu. 
 
Zazwyczaj stara się tworzyć proste 
dokumenty tekstowe w edytorze 
tekstu. 
 
Stara się zapisywać efekty swojej 
pracy we wskazanym miejscu. 

ekranie. 
 
Z pomocą nauczyciela zaznacza, 
kopiuje i wkleja  elementy obrazu w 
edytorze grafiki i w edytorze tekstu. 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi łączyć 
obrazy z edytora grafiki z  tekstem w 
edytorze tekstu. 
 
Zazwyczaj poprawnie pisze na 
klawiaturze. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia 
najważniejsze elementy zaproszenia. 
 
 
Ma trudności  z wykonaniem 
jednostronnego zaproszenia w 
edytorze tekstu np. MS Word. 
 
Z pomocą nauczyciela  wymienia 
zasady tworzenia ogłoszenia. 
 
Ma trudności z  wykonaniem prostego 
ogłoszenia w edytorze tekstu. 
 
Z pomocą nauczyciela tworzy proste 
dokumenty tekstowe w edytorze 
tekstu. 
 
Z pomocą nauczyciela zapisuje efekty 
swojej pracy we wskazanym miejscu. 



 
Samodzielnie korzysta z narzędzi: 
Word Art, Format/ Obramowanie, 
Pochylenie, Kolor. 
 
 
Potrafi bezbłędnie stosować 
poznane dotychczas narzędzia 
formatowania  (Pogrubienie, 
Pochylenie,  Kolor, Czcionka). 
 
Zna i prawidłowo stosuje poznaną 
zasadę odbicia pionowego i 
poziomego w programie MS Point. 
 
Samodzielnie i prawidłowo korzysta 
ze wskazanych stron internetowych. 
 
Samodzielnie uruchamia i wyłącza 
aplikacje komputerowe. 
 
 
Potrafi uruchomić przeglądarkę 
internetową i prawidłowo wpisać 
adres strony. 
 
 
Potrafi współpracować z innymi 
uczniami tworząc proste programy w 
programie Scratch. 
 
 
 

 
Potrafi korzystać z poznanych 
narzędzi: Word Art, Format/ 
Obramowanie, Pochylenie, Kolor. 
 
 
Potrafi  stosować poznane 
dotychczas narzędzia formatowania  
(Pogrubienie, Pochylenie,  Kolor, 
Czcionka). 
 
Potrafi stosować poznaną  zasadę 
odbicia pionowego i poziomego w 
programie MS Point. 
 
Potrafi korzystać ze wskazanych 
stron internetowych. 
 
Potrafi uruchomić i wyłączyć 
aplikację komputerową. 
 
 
Stara się uruchomić przeglądarkę 
internetową prawidłowo wpisać 
adres strony. 
 
 
Stara się współpracować z innymi 
uczniami tworząc proste programy w 
programie Scratch. 
 
 
 

 
Stara się korzystać z poznanych 
narzędzi: Word Art, Format/ 
Obramowanie, Pochylenie, Kolor. 
 
 
Stara się  stosować poznane 
dotychczas narzędzia formatowania  
(Pogrubienie, Pochylenie,  Kolor, 
Czcionka). 
 
Stara się stosować  poznaną zasadę 
odbicia pionowego i poziomego w 
programie MS Point. 
 
Stara się korzystać ze wskazanych 
stron internetowych. 
 
Stara się uruchamiać i wyłączać 
aplikacje komputerowe. 
 
 
Z pomocą nauczyciela uruchamia 
przeglądarkę  internetową i 
prawidłowo wpisuje adres strony. 
 
 
Próbuje współpracować z innymi 
uczniami tworząc proste programy w 
programie Scratch. 
 
 
 

 
Z pomocą nauczyciela korzysta z z 
poznanych narzędzi: Word Art, 
Format/ Obramowanie, Pochylenie, 
Kolor. 
 
Z pomocą nauczyciela stosuje poznane 
narzędzia formatowania (Pogrubienie, 
Pochylenie,  Kolor, Czcionka). 
 
 
Z pomocą nauczyciela stosuje poznaną 
zasadę odbicia pionowego i 
poziomego w programie MS Point. 
 
Zazwyczaj potrafi korzystać ze 
wskazanych stron internetowych. 
 
Z niewielką pomocą nauczyciela 
uruchamia i wyłącza aplikacje 
komputerowe. 
 
Ma trudności z uruchomieniem 
przeglądarki internetowej i z 
prawidłowym wpisaniem strony 
internetowej. 
 
Nie potrafi współpracować z innymi 
uczniami przy tworzeniu prostych 
programów w programie Scratch. 
 
 
 



Zawsze posługuje się udostępnioną 
mu technologią zgodnie z ustalonymi 
zasadami. 
 
 
Zna zasady bezpiecznej pracy z 
Internetem i ich przestrzega. 
 
 
Prawidłowo rozróżnia pożądane i 
niepożądane zachowania związane z 
pracą przy komputerze w pracowni 
komputerowej oraz w domu. 
 
 
Wie, że praca  długotrwała przy 
komputerze męczy wzrok, może 
powodować bóle głowy, a bardzo 
rozciągnięta w czasie  różne 
schorzenia, w tym skrzywienia 
kręgosłupa. 

Potrafi posługiwać się udostępnioną 
mu technologią zgodnie z ustalonymi 
zasadami. 
 
 
Potrafi przestrzegać poznanych 
zasad bezpiecznej pracy z 
Internetem. 
 
Potrafi poprawnie rozróżnić 
pożądane i niepożądane zachowania  
związane z pracą przy komputerze w 
pracowni komputerowej oraz w 
domu. 
 
Potrafi wskazać wady pracy 
długotrwałej i bardzo rozciągniętej w 
czasie przy komputerze dla zdrowia. 

Stara się posługiwać się 
udostępnioną mu technologią 
zgodnie z ustalonymi zasadami. 
 
 
Stara się przestrzegać poznanych 
zasad bezpiecznej pracy z 
Internetem. 
 
Stara się poprawnie rozróżniać 
pożądane i niepożądane zachowania  
związane z pracą przy komputerze w 
pracowni komputerowej oraz w 
domu. 
 
Stara się wskazać wady pracy  
długotrwałej i bardzo rozciągniętej w 
czasie przy komputerze dla zdrowia. 

Rzadko potrafi posługiwać się 
udostępnioną mu technologią zgodnie 
z ustalonymi zasadami. 
 
 
Rzadko przestrzega poznanych zasad 
bezpiecznej pracy z Internetem. 
 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
rozróżnić pożądane i niepożądane 
zachowania  związane z pracą przy 
komputerze w pracowni 
komputerowej oraz w domu. 
 
Z pomocą nauczyciela wskazuje wady 
pracy  długotrwałej i bardzo 
rozciągniętej w czasie przy 
komputerze dla zdrowia. 

 


