
Wymagania edukacyjne: edukacja wczesnoszkolna klasa III                  
 

Punkty Edukacja polonistyczna 

     6 pkt. Czytanie: Czyta poprawnie, płynnie, biegle i wyraziście nowe, długie 

teksty; ma szybkie tempo czytania cichego z jednoczesnym rozumieniem 

treści; czyta literaturę nadobowiązkową, potrafi sprecyzować swoje 

upodobania i potrzeby czytelnicze oraz wybrać odpowiednią dla siebie 

lekturę; wyszukuje w tekście, słowniku, encyklopedii potrzebne 

informacje i wyciąga wnioski; potrafi korzystać z poznanych form 

użytkowych: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do 

kroniki. 

Pisanie:  bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu, zna i zawsze stosuje 

poprawnie zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie, poprawnie pod 

względem językowym ułożyć zdanie złożone, ciąg zdań, tworzy 

swobodne teksty 

Mówienie: Stosuje spójne i logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, 

poprawne pod względem językowym; posługuje się bogatym 

słownictwem (wyrazy bliskoznaczne); wypowiada się w uporządkowanej 

formie; potrafi wyrazić swoją opinię na każdy temat; dba o kulturę 

wypowiadania się; mówi  tak ciekawie, że inni chętnie go słuchają; 

stosuje różnorodne formy wypowiedzi pisemnej: wiersze, opowiadania, 

teksty informacyjne; ma szybkie tempo pisania, a pismo jest kształtne 

płynne i czytelne; przekształca zdania pojedyncze na zdania złożone, 

zawsze poprawnie wskazuje w nich poznane części mowy; rozpoznaje i 

układa samodzielnie wszystkie rodzaje zdań; pisze bezbłędnie pod 

względem ortograficznym i interpunkcyjnym. 

     5 pkt. Czytanie: Czyta płynnie z ekspresją i rozumie teksty przeznaczone dla I 

etapu edukacji i wyciąga wnioski; uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 

z przekazywanych informacji; regularnie korzysta z biblioteki; czyta 

wybrane przez siebie lub wskazane przez nauczyciela książki; 

samodzielnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje; rozpoznaje 

formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do 

kroniki. 

Pisanie:  Poprawnie zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu, zna i 

stosuje zasady ortograficzne w zakresie opracowanego słownictwa, 

potrafi samodzielnie ułożyć poprawne pod względem językowym zdanie 

pojedyncze rozwinięte, ciąg zdań pojedynczych. 

Mówienie Dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych 

sytuacjach społecznych; wypowiada się zdaniami złożonymi, 

poprawnymi pod względem językowym i logicznym; zachowuje 

odpowiednią strukturę form wypowiedzi; rozpoznaje i układa 

samodzielnie wszystkie rodzaje zdań; prawidłowo rozpoznaje wszystkie 

części mowy i samodzielnie podaje przykłady; zna i stosuje poznane 

zasady ortograficzne; pisze kształtnie zachowując proporcje liter. 

     4 pkt. Czytanie: Czyta płynnie i wyraziście wcześniej wyuczone teksty; czyta 

cicho ze zrozumieniem; czyta książki i czasopisma dziecięce; dzieli się 

wrażeniami po przeczytanych lekturach; korzysta  z obrazkowych 

słowników i encyklopedii, wyszukuje w tekście informacje na dany 

temat. 

Pisanie: Poprawnie zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu, 

popełniając nieliczne błędy, zna, ale nie zawsze stosuje zasady 



ortograficzne w zakresie opracowanego słownictwa, potrafi samodzielnie 

ułożyć poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze. 

Mówienie: Wypowiada się zdaniami prostymi, poprawnymi pod 

względem językowym; nadaje właściwą intonację zdaniom pytającym, 

oznajmującym i rozkazującym; poprawnie zapisuje większość zdań z 

pamięci i ze słuchu; zna, ale nie zawsze stosuje zasady ortograficzne w 

zakresie opracowanego słownictwa; ma właściwe tempo pisania. 

    3 pkt. Czytanie: Poprawnie czyta wyuczone teksty, rozumie je czytając wolno i 

cicho; zazwyczaj wskazuje w tekście potrzebne informacje i potrafi z 

nich skorzystać; zna tytuły przeczytanych utworów i niektóre ich 

fragmenty; sięga tylko po lektury obowiązkowe. 

Pisanie: Zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu popełniając 

błędy, zna, ale zazwyczaj nie stosuje zasad ortograficznych w zakresie 

opracowanego słownictwa, nie potrafi samodzielnie ułożyć poprawnego 

pod względem językowym zdania pojedynczego. 

Mówienie: Wypowiada się krótko zdaniami prostymi, popełnia błędy 

językowe, a wypowiedź nie zawsze jest spójna i logiczna; wymaga 

dodatkowych wyjaśnień przy redagowaniu wybranej krótkiej formy 

wypowiedzi pisemnej; zapisuje większość zdań z pamięci i ze słuchu 

popełniając błędy ortograficzne i interpunkcyjne; nie zawsze pisze 

kształtne litery. 
 

    2 pkt. Czytanie: Czyta poprawnie krótkie wyuczone teksty; czytając cicho, 

rozumie tylko niektóre fragmenty; odpowiada na pytania dotyczące 

wysłuchanych tekstów. 

Pisanie: W pisaniu ze słuchu i z pamięci popełnia liczne błędy, 

najczęściej nie potrafi wykorzystać podanych zasad ortograficznych w 

zakresie opracowanego słownictwa, zdanie pojedyncze konstruuje z 

pomocą nauczyciela 

Mówienie: Nie zawsze dba o kulturę wypowiadania się i stosowanie 

formuł grzecznościowych; popełnia sporo błędów językowych, a 

wypowiedzi nie są uporządkowane i logiczne; bierze udział w zbiorowym 

redagowaniu wypowiedzi; nie potrafi wykorzystać poznanych zasad 

ortograficznych w pisaniu ze słuchu; na ogół poprawnie przepisuje tekst, 

tempo pisania jest powolne lub szybkie i niestaranne. 
 

    1 pkt. Czytanie: Czyta bardzo wolno, całościowo tylko krótkie wyrazy, resztę 

wyrazów sylabizuje, czasami głoskuje, ma trudności z przeczytaniem 

wielosylabowych wyrazów, nie potrafi korzystać z przekazywanych 

informacji. 

Pisanie: W pisaniu ze słuchu i z pamięci popełnia liczne błędy, 

najczęściej nie potrafi wykorzystać podanych zasad ortograficznych w 

zakresie opracowanego słownictwa, zdanie pojedyncze konstruuje z 

pomocą nauczyciela. 

Mówienie: Nie uczestniczy w rozmowach lub wypowiedzi są niespójne; 

nie układa samodzielnie zdań; w pisaniu z pamięci lub ze słuchu popełnia 

liczne błędy ortograficzne, gubi i przestawia litery, nie zna zasad 

ortograficznych w zakresie opracowanego słownictwa; nie przestrzega 

zasad kaligrafii. 
 

 
 



Punkty Edukacja matematyczna 

    6 pkt. Liczenie: Liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w 

zakresie 1000.  Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000. 

Słownie i z użyciem znaków porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 

1000.  Bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100; sprawdza 

wyniki odejmowania za pomocą dodawania.  Podaje z pamięci iloczyny w 

zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą 

mnożenia. Samodzielnie rozwiązuje równania jednodziałaniowe z 

niewiadomą w postaci okienka. Rozwiązuje zadania tekstowe 

wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na 

porównywanie różnicowe). 

Umiejętności praktyczne: Samodzielnie wykonuje obliczenia pieniężne, 

zna pojęcia: cena, liczba sztuk, wartość; radzi sobie w sytuacjach 

codziennych wymagających takich umiejętności. Zna jednostki długości, 

wagi i umie posługiwać się nimi w praktyce. Bezbłędnie odczytuje i 

zapisuje liczby w systemie rzymskim co najmniej od I do XII.  Poprawnie 

podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje 

chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach 

życiowych.  Odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół 

litra, ćwierć litra. Odczytuje temperaturę. Bezbłędnie odczytuje wskazania 

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

wskazówkami.  Posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, 

minuta; samodzielnie wykonuje proste obliczenia zegarowe. 

    5 pkt. Liczenie: Liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w 

zakresie 1000. Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000.  

Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000.  Dodaje i odejmuje 

liczby w zakresie 100; sprawdza wyniki odejmowania za pomocą 

dodawania.  Zna tabliczkę mnożenia; sprawdza dzielenie za pomocą 

mnożenia.  Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą 

w postaci okienka.  Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania 

jednego działania. 

Umiejętności praktyczne: Wykonuje obliczenia pieniężne, zna pojęcia: 

cena, liczba sztuk, wartość; radzi sobie w sytuacjach codziennych 

wymagających takich umiejętności. Zna jednostki długości i wagi, umie 

posługiwać się nimi w praktyce.  Odczytuje i zapisuje liczby w systemie 

rzymskim od I do XII. Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i 

miesięcy; porządkuje daty chronologicznie; wykonuje obliczenia 

kalendarzowe w sytuacjach życiowych. Odmierza płyny różnymi 

miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra.  Umie zaznaczyć i 

odczytać temperaturę na termometrze.  Odczytuje wskazania zegarów w 

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

Posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; 

wykonuje proste obliczenia zegarowe. 
 

    4 pkt. Liczenie: Liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w 

zakresie 1000. Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000. Na 

ogół poprawnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000.  

Dodając i odejmując liczby w zakresie 100, czasami podaje błędny wynik. 

Zna tabliczkę mnożenia. Zazwyczaj poprawnie rozwiązuje łatwe 

równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. Z pomocą 

nauczyciela rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego 



działania. 

Umiejętności praktyczne: Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne, zna 

pojęcia: cena, liczba sztuk, wartość; radzi sobie w sytuacjach codziennych 

wymagających takich umiejętności.  Zna jednostki długości i wagi, umie 

posługiwać się nimi w praktyce. Na ogół poprawnie odczytuje i zapisuje 

liczby w systemie rzymskim od I do XII.  Prawidłowo zapisuje datę i 

wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy; wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe.  Odmierza płyny różnymi miarkami; na ogół poprawnie 

używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra.  Odczytuje temperaturę.  

Odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24-godzinnym, 

wyświetlających cyfry.  Posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, 

minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe. 

    3 pkt. Liczenie: Wymaga pomocy nauczyciela, licząc w zakresie 1000.  Czasem 

popełnia błędy, zapisując i odczytując liczby w zakresie 1000.  Na ogół 

poprawnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100.  Popełnia 

błędy w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100. Nie zawsze 

poprawnie podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia.  Z 

pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z 

niewiadomą w postaci okienka.  Tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje 

proste zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania. 

Umiejętności praktyczne: Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne; radzi 

sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności.  Nie 

zawsze poprawnie określa jednostki długości i wagi; posługuje się nimi w 

praktyce. Popełnia błędy w odczytywaniu i zapisywaniu liczb w systemie 

rzymskim od I do XII.  Z pomocą nauczyciela zapisuje datę i wymienia 

nazwy dni tygodnia i miesięcy; wykonuje proste obliczenia kalendarzowe.  

Na ogół poprawnie używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra.  Popełnia 

błędy w odczytywaniu wskazań termometru. Odczytuje wskazania 

zegarów w systemie 12-godzinnym, wyświetlających cyfry.  Dokonuje 

prostych obliczeń zegarowych, używa pojęć godzina, minuta. 

    2 pkt. Liczenie: Wymaga pomocy nauczyciela, licząc w zakresie 1000.  Często 

popełnia błędy, zapisując i odczytując liczby w zakresie 100.  Popełnia 

błędy, porównując dowolne dwie liczby w zakresie 100. W niewielkim 

zakresie opanował tabliczkę mnożenia.  Tylko z pomocą nauczyciela 

rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe.  Nie potrafi samodzielnie 

rozwiązywać prostych zadań tekstowych. 
 

Umiejętności praktyczne: Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne. Myli 

jednostki długości i wagi, nie potrafi samodzielnie posługiwać się nimi w 

praktyce.  Myli znaki liczb rzymskich od I do XII.  Z pomocą nauczyciela 

zapisuje datę i wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy. Z pomocą 

nauczyciela wykonuje ćwiczenia związane z pomiarem pojemności.  Z 

pomocą nauczyciela odczytuje temperaturę. Odczytuje tylko pełne 

godziny na zegarach wyświetlających godziny. Z pomocą nauczyciela 

dokonuje prostych obliczeń zegarowych. 

    1 pkt. Działania w zakresie dodawania i odejmowania: Nie zdobył 

wiadomości i umiejętności z zakresu osiągnięć minimalnych. 

Umiejętności praktyczne: Z pomocą nauczyciela wykonuje łatwe 

obliczenia pieniężne. Zna tylko niektóre jednostki długości i wagi; nie 

posługuje się nimi w praktyce. Nie zna liczb zapisywanych w systemie 

rzymskim. Nie potrafi poprawnie zapisywać dat, myli kolejność dni 

tygodnia i miesięcy. Myli jednostki pojemności. Nie potrafi odczytać 



wskazań termometru. Nie radzi sobie z wykonywaniem ćwiczeń 

związanych z odczytywaniem wskazań zegara.  Nie dokonuje obliczeń 

pieniężnych. 
 

Punkty Edukacja społeczno-przyrodnicza 

    6 pkt. Przyrodnicza: 

Samodzielnie obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste 

doświadczenia, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem.  Opisuje życie 

w ekosystemach. Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy 

typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.  

Potrafi wskazać na mapie swoje miejsce zamieszkania.  Rozumie rolę 

stolicy w państwie; wymienia najstarsze i największe miasta w Polsce.  

Bezbłędnie rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny typowe dla 

wybranych regionów Polski; wymienia niektóre zwierzęta egzotyczne. 

Rozumie zależności funkcjonowania przyrody od pór roku. 

Społeczna: 

Odróżnia dobro od zła, jest sprawiedliwy i prawdomówny; nie krzywdzi 

słabszych i pomaga potrzebującym.  Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej 

tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia.  

Rozumie sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swe 

oczekiwania.  Zawsze wie, jak należy zachowywać się w stosunku do 

dorosłych i rówieśników.  Rozumie potrzebę utrzymywania dobrych 

relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, 

respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku.  Jest tolerancyjny 

wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej. 

    5 pkt. Przyrodnicza: 

Obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia, 

analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem.  Opisuje życie w wybranych 

ekosystemach.  Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy 

typowych krajobrazów Polski. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny 

typowe dla wybranych regionów Polski; wymienia niektóre zwierzęta 

egzotyczne.  Nabył umiejętność dostrzegania zależności między 

funkcjonowaniem przyrody a porami roku. 

Społeczna: 

Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; 

nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym.  Identyfikuje się ze 

swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i wypełnia 

je.  Rozumie sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swe 

oczekiwania.  Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i 

rówieśników. Rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z 

sąsiadami w miejscu zamieszkania; respektuje prawo innych do pracy i 

wypoczynku.  Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji 

kulturowej. 

    4 pkt. Przyrodnicza: 

Obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia oraz 

analizuje je.  Opisuje życie w poznanych ekosystemach.  Rozpoznaje i 

nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski.  

Rozpoznaje zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; 

wymienia niektóre zwierzęta egzotyczne.  Dostrzega zależności między 

funkcjonowaniem przyrody a porami roku. 

Społeczna: 



Odróżnia dobro od zła, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym.  

Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki 

domowe.  Rozumie sytuację ekonomiczną rodziny i stara się dostosować 

do niej swe oczekiwania. Na ogół wie, jak należy zachowywać się w 

stosunku do dorosłych i rówieśników. Rozumie potrzebę utrzymywania 

dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania. Jest tolerancyjny 

wobec osób innej narodowości. 

    3 pkt. Przyrodnicza: 

Obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia.  

Opisuje życie w niektórych ekosystemach.  Rozpoznaje charakterystyczne 

elementy typowych krajobrazów Polski.  Rozpoznaje zwierzęta i rośliny 

typowe dla wybranych regionów Polski; wymienia niektóre zwierzęta 

egzotyczne.  Wymienia typowe zależności między funkcjonowaniem 

przyrody a porami roku. 

Społeczna: 

Odróżnia dobro od zła, stara się nie krzywdzić słabszych i pomagać 

potrzebującym.  Identyfikuje się ze swoją rodziną, podejmuje obowiązki 

domowe.  Nie zawsze rozumie sytuację ekonomiczną rodziny. Nie 

zawsze pamięta, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i 

rówieśników.  Wymaga przypominania o potrzebie utrzymywania 

dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania.  Stara się być 

tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej. 

    2 pkt. Przyrodnicza: 

Z pomocą nauczyciela prowadzi obserwacje przyrodnicze.  Z pomocą 

nauczyciela opisuje życie w wybranych ekosystemach.  Rozpoznaje 

charakterystyczne elementy niektórych krajobrazów Polski.  Rozpoznaje i 

nazywa zwierzęta i rośliny w najbliższym środowisku; wymienia niektóre 

zwierzęta egzotyczne.  Z pomocą nauczyciela wymienia typowe 

zależności między funkcjonowaniem przyrody a porami roku. 

Społeczna: 

Nie zawsze odróżnia dobro od zła.  Identyfikuje się ze swoją rodziną, 

podejmuje obowiązki domowe.  Nie rozumie sytuacji ekonomicznej 

rodziny. Czasami nie przestrzega zasad zachowania w stosunku do 

dorosłych i rówieśników.  Wymaga częstego przypominania o potrzebie 

utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania. Nie 

rozumie w pełni znaczenia tolerancji wobec osób innej narodowości.  

    1 pkt. Przyrodnicza: 

Nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności.  Nie przyswoił 

prostych pojęć.  

Społeczna: 
 Wymaga częstego przypominania zasad zachowania się wobec innych.  

Identyfikuje się ze swoją rodziną.  Nie rozumie sytuacji ekonomicznej 

rodziny.  Nie przestrzega zasad zachowania w stosunku do dorosłych i 

rówieśników. Nie rozumie potrzeby utrzymywania dobrych relacji z 

sąsiadami w miejscu zamieszkania. Nie rozumie znaczenia tolerancji 

wobec osób innej narodowości. 
  

 
 

Punkty Edukacja plastyczno-techniczna 

    6 pkt. Poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych, wykazuje twórcze 



myślenie w realizacji tematu, wykonuje dodatkowe prace „dla chętnych”, 

zna symbole oraz znaki mające charakter powszechnej informacji, 

poszukuje oryginalnych rozwiązań. Proponuje swoje pomysły rozwiązań 

technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały 

(papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz 

narzędzia. Potrafi samodzielnie montować modele papierowe i z tworzyw 

sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, 

np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, 

samolotów, statków. Utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu 

pracy, sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku. 

właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych; wie, jak bezpiecznie 

poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzysta ze środków 

komunikacji. Wie, jak trzeba zachować się w razie wypadku. 
 

    5 pkt. Wyraża swoje myśli za pomocą prac plastycznych, dba o dobór barw i 

szczegóły wykonywanej pracy, podejmuje chętnie działania techniczne 

wykorzystując doświadczenia, celowo dobiera i ekonomicznie 

wykorzystuje środki materiałowe, prace wykonuje starannie, estetycznie 

zgodnie z tematem, dba o ład i porządek w miejscu pracy. Orientuje się, 

w jaki sposób wytwarzane są niektóre przedmioty codziennego użytku; 

przedstawia proste, własne pomysły rozwiązań technicznych; potrafi 

pracować w zespole i indywidualnie; korzysta z prostych instrukcji i 

schematów rysunkowych przy pomocy nauczyciela w ich odczytaniu, 

montuje modele papierowe; utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy; 

właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych; wie, jak należy 

bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze 

środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 
 

    4 pkt. Prace plastyczne zazwyczaj wykonuje estetycznie, zgodnie z tematem, 

często dba o dobór barw i szczegóły wykonywanej pracy, zazwyczaj 

potrafi zorganizować sobie warsztat pracy, podejmuje działania 

techniczne, umie korzystać z prostej informacji technicznej, posługuje się 

prostymi narzędziami, nie zawsze prace wykonuje starannie. Orientuje 

się, w jaki sposób wytwarzane są niektóre przedmioty codziennego 

użytku; przedstawia proste, własne pomysły rozwiązań technicznych; 

potrafi pracować w zespole i indywidualnie; korzysta z prostych 

instrukcji i schematów rysunkowych przy pomocy nauczyciela w ich 

odczytaniu, montuje modele papierowe; utrzymuje ład i porządek w 

miejscu pracy; właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych; wie, 

jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach 
 

    3 pkt. Nie zawsze chętnie podejmuje prace plastyczne, zazwyczaj prace 

wykonuje schematycznie i niestarannie, rzadko dba o dobór barw i 

szczegóły pracy, nie zawsze chętnie wykonuje prace techniczne, nie w 

pełni korzysta z prostej informacji technicznej, przeważnie prace 

wykonuje niestarannie. Orientuje się, w jaki sposób są wytwarzane 

niektóre przedmioty codziennego użytku; przedstawia proste, własne 

pomysły rozwiązań technicznych; potrafi pracować w zespole                    

i indywidualnie; korzystając z prostych instrukcji i schematów 

rysunkowych przy pomocy nauczyciela w ich odczytaniu, montuje 

modele papierowe; utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy; właściwie 

używa narzędzi      i urządzeń technicznych; wie, jak należy bezpiecznie 



poruszać się po drogach. 
 

    2 pkt. Prace plastyczne wykonuje mało estetycznie, schematycznie, niestarannie 

prace nie zawsze zgodne z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły 

wykonywanej pracy, niechętnie wykonuje prace techniczne, nie zawsze 

doprowadza prace do końca, nie dba o ład i porządek w miejscu pracy. 

Potrafi wymienić nazwy podstawowych urządzeń elektrycznych; czasami 

przedstawia proste pomysły rozwiązań technicznych; potrafi pracować w 

zespole; z pomocą nauczyciela korzysta z prostych instrukcji i schematów 

rysunkowych; nie zawsze potrafi utrzymać porządek w miejscu pracy; nie 

zawsze właściwie używa narzędzi, urządzeń technicznych. 
 

    1 pkt. Prace wykonuje niechętnie, niestarannie, niestarannie i są 

niewykończone, bardzo szybko zniechęca się, nie kończy pracy. 

Wykonuje prace niechętnie; ma trudności ze stosowaniem zasad 

bezpieczeństwa i w posługiwaniu się niektórymi narzędziami i 

przyrządami; nie dba o ład i porządek w miejscu pracy; niewłaściwie 

używa sprzętów i urządzeń; niebezpiecznie porusza się po drogach. 
 
 
 

Punkty Edukacja muzyczna 

    6 pkt. Umie śpiewać indywidualnie piosenki z repertuaru dziecięcego, śpiewa z 

pamięci hymn narodowy; odtwarza proste rytmy i wzory rytmiczne na 

instrumentach perkusyjnych, rozpoznaje niektóre  rodzaje głosów 

ludzkich i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych ; aktywnie 

słucha muzyki i potrafi odróżniać jej cechy; uczestniczy w koncertach 

muzycznych w szkole i zachowuje się kulturalnie w czasie trwania 

koncertu. 

    5 pkt. Umie śpiewać indywidualnie piosenki z repertuaru dziecięcego, śpiewa z 

pamięci hymn narodowy; odtwarza proste rytmy i wzory rytmiczne na 

instrumentach perkusyjnych, rozpoznaje niektóre rodzaje głosów ludzkich 

i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych; gra proste melodie i 

akompaniamenty na wybranych instrumentach melodycznych; aktywnie 

słucha muzyki i potrafi odróżniać jej cechy; uczestniczy w koncertach 

muzycznych w szkole i zachowuje się kulturalnie w czasie trwania 

koncertu. 

    4 pkt. Umie śpiewać w grupie poznane piosenki i hymn państwowy; reaguje 

ruchem na zmiany tempa, metrum i dynamiki; zna krok ; potrafi 

rozpoznać brzmienie niektórych instrumentów muzycznych; uczestniczy 

w koncertach muzycznych w szkole. 

    3 pkt. Uczestniczy w zespołowym śpiewaniu piosenek  oraz hymnu 

państwowego; nie zawsze prawidłowo reaguje na zmiany tempa, metrum i 

dynamiki; powtarza niektóre kroki i figury tańców ludowych; zna 

brzmienie wybranych instrumentów muzycznych. 

    2 pkt. Ma trudności z opanowaniem tekstów i melodii piosenek oraz hymnu 

państwowego; ma trudności z reagowaniem  na zmianę metrum i 

dynamiki; zna niektóre kroki tańców ludowych; zna brzmienie wybranych 

instrumentów muzycznych; nie zawsze potrafi dostrzec i rozpoznać 

charakter słuchanej muzyki. 

    1 pkt. Nie potrafi powtórzyć treści i melodii piosenek oraz hymnu 



państwowego; nie potrafi powtórzyć podstawowych kroków tańców 

ludowych; nie reaguje na brzmienie instrumentów perkusyjnych,  nie 

dostrzega różnic w charakterze słuchanej muzyki. 
 
 

Punkty Wychowanie fizyczne  

    6 pkt. Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, potrafi pokonać 

przeszkody naturalne i sztuczne, przyjmuje prawidłowe pozycje 

wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód, 

zwinnie skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż 

nad niskimi przeszkodami, bardzo dokładnie wykonuje ćwiczenia 

równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie z 

zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeń 

stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, sprawnie posługuje się 

piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi piłkę, reprezentuje klasę, 

szkołę w zawodach sportowych, właściwie zachowuje się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki, przestrzega zasad w zakresie bezpieczeństwa i 

edukacji zdrowotnej. 

 

    5 pkt. Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia, sprawnie potrafi pokonać 

przeszkody naturalne i sztuczne, przyjmuje prawidłowe pozycje 

wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód, 

poprawnie skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż 

nad niskimi przeszkodami, prawidłowo wykonuje ćwiczenia równoważne 

bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie, sprawnie posługuje się piłką: 

rzuca, chwyta, kozłuje, odbija piłkę, bardzo chętnie uczestniczy w 

zabawach i grach ruchowych, respektując reguły i podporządkowując się 

decyzjom sędziego zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas 

ćwiczeń oraz zasad sportowej rywalizacji.  

 

    4 pkt. Potrafi wykonać ćwiczenia gimnastyczne, poprawnie wykonuje 

ćwiczenia gimnastyczne, równoważne, wzmacniające mięśnie brzucha i 

kręgosłupa, potrafi wykonać przewrót w przód oraz zna pozycje 

wyjściowe do ćwiczeń fizycznych, sprawnie skacze przez skakankę, 

wykonuje także przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, 

rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi piłkę, przestrzega zasad 

poznanych gier i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa 

podczas ćwiczeń i zasad fair-play.  

 

    3 pkt. Prawidłowo wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne, właściwie 

reaguje na polecenia nauczyciela, przyjmuje pozycje zgodnie z 

komendami, skacze przez skakankę, przeskakuje nad niskimi 

przeszkodami, stara się wykonywać ćwiczenia równoważne, niezbyt 

sprawnie wykonuje ćwiczenia z piłką, nie zawsze stosuje się do zasad 

poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeństwa 

podczas ćwiczeń.  



 

    2 pkt. Niechętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, ma trudności z 

ćwiczeniami z piłką,  ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń mimo 

pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw, 

uchyla się od udziału w grach zespołowych, nie wie, jak zachować się w 

sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

 

    1 pkt. Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, nie przestrzega 

zasad bezpieczeństwa w czasie gier zabaw, nie bierze udziału w grach i 

zabawach. Ma problemy podczas wykonywania ćwiczeń z piłką. 

 

 


