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EDUKACJA POLONISTYCZNA  

 
Celujący 
Wymagania wykraczające (ponadprogramowe): 

• Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program edukacji 
polonistycznej dla klasy III. 

• Samodzielnie i chętnie czyta literaturę dziecięcą i popularnonaukową. 
• Poprawnie wypowiada się ustnie i  pisemnie  na  tematy bliskie  dziecku, wykazując 

się wiedzą i słownictwem wykraczającymi poza program nauczania klasy III. 

• Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w zakresie gramatyki, ortografii, 
interpunkcji itp. 

• Pisze bezbłędnie. 
• Ma zdolności literackie, układa wierszyki i twórcze opowiadania. 

• Osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych i zajmuje czołowe miejsca. 
• Uzasadnia wypowiadane sądy i opinie. 

 
Bardzo dobry 

a. Ćwiczenia w czytaniu 
• Uczeń poprawnie, płynnie i wyraziście czyta tekst uwzględniając modulację głosu. 

• Szybko czyta po cichu z jednoczesnym rozumieniem treści. 
• Samodzielnie czyta książki i czasopisma dla dzieci. 
• Bez trudu prezentuje dowolną lekturę. 
• Potrafi zdać sprawę z czytanego tekstu po jednorazowym przeczytaniu w formie 

dłuższej wypowiedzi. 
• Samodzielnie  potrafi  wyodrębnić  postacie,  wydarzenie,  odróżnić  postacie   główne 

i    drugoplanowe,    określić    charakterystyczne    cechy     bohaterów     i    ocenić 
ich postępowanie, uzasadniając swoją wypowiedź. 

• Bez trudu znajduje fragment na określony temat. 
• Potrafi określić utwory, uzasadnić wybór najważniejszych lub najpiękniejszych 

fragmentów opowiadania. 

• Samodzielnie układa opowiadania twórcze związane z treścią utworu (np. dalsze losy 
bohatera, komponowanie początku i zakończenia na podstawie fragmentu utworu lub 
ilustracji). 

• Bierze czynny udział w inscenizacji tekstów. 
• Bez trudu wyróżnia w utworze opowiadanie, opis i dialog, rozróżni utwory 

wierszowane i prozaiczne. 

• Potrafi wygłosić z pamięci wiersz z zastosowaniem zmiany siły, tonu głosu, tempa, 
pauz i akcentu logicznego oraz fragmentu prozy. 

b. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. 



• Ucze� płynnie wypowiada si� na dowolny temat stosuj�c w mowie elementy techniki 

j�zyka mówionego (pauzy, tempo, siła głosu, intonacja). 

• Potrafi formułowa� pytania na temat utworów. 

• Potrafi omawia� tre�� obrazków pojedynczych i historyjek obrazkowych stosuj�c 

dłu�sz�, płynn�, wielozdaniow� wypowied�. 

• Bez trudu nadaje tytuły obrazkom i fragmentom tekstów. 

• Potrafi samodzielnie układa� ró�ne formy �wicze� w pisaniu, uwzgl�dnione  

w programie kl. III. 

• W pracach pisemnych unika powtórze�, stosuje zaimki, aby nie powtarza�

rzeczowników, u�ywa wyrazów bliskoznacznych. 

• Pisze czytelnie estetycznie. 

c. �wiczenia gramatyczno - ortograficzne 

• Bez trudu rozpoznaje rodzaje zda�. Potrafi ustali� zwi�zki pomi�dzy wyrazami  

w zdaniu. 

• Bardzo dobrze zna cz��ci mowy przewidziane w programie kl. III. 

• Potrafi stosowa� znaki interpunkcyjne (?!.,:) oraz najcz��ciej u�ywane skróty. 

• Dobrze zna zasady ortograficzne i potrafi je stosowa� (rz, ó, �, �, �, wielka litera, -ów, 

-ówna, -unek). 

• Doskonale rozpoznaje podstawowe cz��ci mowy. 

• Zna alfabet i potrafi porz�dkowa� wyrazy wg pierwszej i drugiej litery. 

• Potrafi korzysta� ze słowniczka ortograficznego. 

d. �wiczenia słownikowo-frazeologiczne 

• Posiada bogaty zasób słów i potrafi go zastosowa� w praktyce. 

• Potrafi przekształca� zdania na równowa�niki i odwrotnie oraz zdania zło�one  

na pojedyncze i odwrotnie. 

Dobry 

a. �wiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów 

• Ucze� powinien czyta� gło�no z jednoczesnym zrozumieniem tre�ci staraj�c  

si� stosowa� modulacj� głosu. 

• Rozumie tekst czytany cicho. 

• Indywidualnie czyta czasopisma i łatwiejsze lektury. 

• Umie powiedzie� kilka zda� na temat przeczytanej lektury i wymieni� postacie  

i zdarzenia wyst�puj�ce w tekstach. 

• Potrafi wybra� najwa�niejsze i najpi�kniejsze fragmenty opowiadania. 

• Czyta z podziałem na role. 

• Wyró�nia opowiadania, opisy i dialogi, utwory wierszowane od prozaicznych. 

• Potrafi wygłosi� z pami�ci wiersz. 

b. �wiczenia w mówieniu i pisaniu 

• Wypowiada si� na dowolny temat. Korzysta z pyta� dodatkowych stawianych przez 

nauczyciela. 

• Redaguje ró�ne wypowiedzi z pomoc� nauczyciela i �wicze� dodatkowych. 

• Potrafi napisa� opowiadanie czy opis korzystaj�c z planu �wicze� słownikowych. 



• Pisze czytelnie, ale niestarannie, cz�sto popełnia bł�dy. 

c. �wiczenia gramatyczno-ortograficzne 

• Zna wi�kszo�� zasad ortograficznych, ale ma kłopoty z zastosowaniem w praktyce. 

• Popełnia bł�dy ortograficzne (2-3 bł�dów w dyktandzie). 

• Popełnia drobne bł�dy w rozpoznawaniu podstawowych cz��ci mowy.

• Zna alfabet i potrafi porz�dkowa� wyrazy wg pierwszej i drugiej litery. 

• Potrafi korzysta� ze słowniczka ortograficznego. 

d. �wiczenia słownikowo-frazeologiczne. 

• Ucze� posiada �redni zasób słów. Nie zawsze potrafi zastosowa� je w praktyce. 

• Ma trudno�ci z przekształcaniem zada� na równowa�nik i odwrotnie. 

• Rzadko stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych zdania zło�one współrz�dne  

i podrz�dne. 

Dostateczny  

a. �wiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów. 

• Ucze� czyta gło�no stosuj�c prymitywn� technik� lub popełnia bł�dy w czytaniu. 

• Ma trudno�ci w zrozumieniu tekstu po jednorazowym przeczytaniu. 

• Musi przeczyta� tekst jeszcze raz lub słysze� tekst czytany przez inn� osob�. 

• Cicho czyta bardzo wolno. Słabo rozumie tekst. 

• Nie potrafi samodzielnie przeczyta� ksi��ki z lektury. 

• Przy opracowywaniu tekstu wymaga pomocy ze strony nauczyciela, naprowadzenia  

za pomoc� pyta�. 

• Ma kłopoty z nauczeniem tekstu czy wiersza na pami��. 

b. �wiczenia w mówieniu i pisaniu. 

• Ucze� ma kłopoty z dłu�szym wypowiadaniem si� na dowolny temat. 

• Przewa�nie wypowiada jedno lub kilka zda�. 

• Wymaga dodatkowych pyta� i polece� ukierunkowuj�cych jego wypowied�. 

• Ucze� ma trudno�ci w redagowaniu prac pisemnych. 

• Potrafi tylko uzupełni� teksty z lukami. 

• Aby napisa� prac� musi mie� plan, pomocnicze wyrazy, oraz wzór napisania pracy. 

• Stosuje zdania prymitywne, przewa�nie pojedyncze proste. 

• Ma kłopoty z uło�eniem zda� w logiczn� cało��. 

• Popełnia bł�dy ortograficzne, powtarza wyrazy w zdaniach. 

• Ucze� nie zna wszystkich zasad ortograficznych i nie potrafi stosowa� ich w praktyce. 

• Robi bł�dy ortograficzne w pisaniu ze słuchu i w pisaniu z pami�ci (5-6 bł�dów  

w dyktandzie). 

• Myli cz��ci mowy. Nie potrafi samodzielnie wykona� wszystkich �wicze�

ortograficznych i gramatycznych. 

• Nie stosuje znaków interpunkcyjnych i skrótów lub stosuje je nieprawidłowo. 

• Wyrazy porz�dkuje tylko wg pierwszej litery. 

• Ma kłopoty z korzystaniem ze słownika ortograficznego. 

c. �wiczenia słownikowo-frazeologiczne 

• Ucze� ma bardzo ubogi zasób słów. Nie potrafi znanych słów zastosowa� w tek�cie. 



• Ma trudno�ci w przekształcaniu zda�. 

Dopuszczaj�cy 

a. Czytanie i opracowywanie tekstów 

• Ucze� czyta prymitywn� technik� (sylabami, wyrazami). Nie rozumie tekstu 

czytanego gło�no i cicho. 

• W czytaniu popełnia wiele bł�dów (przekr�ca wyrazy), opuszcza wyrazy, litery  

w wyrazach, nie stosuje znaków interpunkcyjnych ani nie uwzgl�dnia modulacji 

głosu. 

• Nie potrafi zda� sprawy z przeczytanego tekstu. 

b. �wiczenia w pisaniu i mówieniu 

• Nie potrafi opowiedzie� czytanki. Odpowiada przewa�nie jednym wyrazem. 

• Prace pisane nie maj� powi�zania logicznego, zawieraj� du�� ilo�� bł�dów 

ortograficznych, stylistycznych i logicznych. 

• Ucze� nie jest w stanie samodzielnie napisa� poprawnie �adnej pracy. 

• Ucze� pisze brzydko, niekształtnie, popełnia bł�dy. 

c. �wiczenia ortograficzno-gramatyczne 

• Nie zna cz��ci mowy. Nie zna zasad ortografii i nie potrafi stosowa� ich w praktyce. 

• W sprawdzianach ortograficznych i gramatycznych popełnia od 6 do 20 bł�dów  

i wi�cej. 

d. �wiczenia słownikowo-frazeologiczne 

• Nie zna zakresu znaczeniowego wyrazów i wielu wyrazów nie potrafi u�y�  

w zdaniach. 

• Nie rozró�nia zda�, równowa�ników. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Celuj�cy 

• Ucze� posiada wiedz� i umiej�tno�ci wykraczaj�ce poza program edukacji 

matematycznej w klasie III. 

• Samodzielnie układa i rozwi�zuje zadania trudne i nadobowi�zkowe. 

• Biegle posługuje si� zdobytymi wiadomo�ciami w rozwi�zywaniu teoretycznych  

lub praktycznych. 

• Interesuje si� matematyk�. 

• Osi�ga sukcesy w konkursach matematycznych. 

• Układa i rozwi�zuje łamigłówki matematyczne, krzy�ówki itp. 

• Na sprawdzianach rozwi�zuje zadania o wy�szym stopniu trudno�ci. 

Bardzo dobry 

• Ucze� biegle opanował rachunek pami�ciowy w zakresie czterech działa� (dodawanie, 

odejmowanie, mno�enie, dzielenie) w zakresie 1000 bez przekraczania progu 

dziesi�tkowego.



• Potrafi samodzielnie rozwi�za� ka�de zadanie i �wiczenie znajduj�ce si� w programie. 

• Nie ma kłopotów w rozwi�zywaniu zada� z tre�ci�: prostych i zło�onych (2 lub 3 

działania). 

• Potrafi uło�y� pytanie do tre�ci zadania lub tre�� zadania do działania zło�onego. 

• Doskonale zna własno�ci i prawa w zakresie działa� i potrafi je zastosowa�  

w praktyce przy rozwi�zywaniu zada� i �wicze�. 

• Doskonale opanował wiadomo�ci i umiej�tno�ci praktyczne. 

• Dobrze zna własno�ci figur geometrycznych. Potrafi je zbudowa� w sieci 

kwadratowej, rozpozna� odcinki i �ciany prostopadłe oraz �ciany równolegle  

w otoczeniu i w rysunkach. 

• Potrafi dokładnie zmierzy� długo�� odcinków, oblicza� długo�� łamanej, oblicza�

obwód prostok�ta. 

• Dobrze opanował wiadomo�ci i umiej�tno�ci praktyczne zwi�zane z mierzeniem, 

wa�eniem, obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi. 

Dobry 

• Opanował podstawowe wiadomo�ci przewidziane w programie edukacji 

matematycznej klasy III, rozumie i poprawnie stosuje je w rozwi�zywaniu typowych 

zada�. 

• Rozumie praktycznie dziesi�tny system pozycyjny. 

• Rozumie i stosuje własno�ci 4 działa� arytmetycznych, zwi�zki mi�dzy nimi, 

rozwi�zuje nietrudne zadania tekstowe zło�one. 

• Ucze� opanował rachunek pami�ciowy i pisemny w zakresie czterech podstawowych 

działa� w zakresie 100. 

• Potrafi samodzielnie rozwi�za� ka�de zadanie proste, chocia� jednym ze sposobów. 

• Zadania zło�one rozwi�zuje po przeprowadzonej analizie. 

• Potrafi uło�y� jedno lub dwa pytania do tre�ci zadania zło�onego. 

• Zna dobrze własno�ci czterech działa� i potrafi je stosowa� w praktyce. 

• Dobrze opanował wiadomo�ci i umiej�tno�ci praktyczne. 

• Zna własno�ci figur geometrycznych, potrafi je budowa� w sieci kwadratowej. 

• Potrafi mierzy� długo�� odcinków, oblicza� obwód łamanej, obwód prostok�ta. 

• Dobrze opanował wiadomo�ci i umiej�tno�ci praktyczne zwi�zane z mierzeniem, 

wa�eniem, obliczeniami kalendarzowymi i zegarowymi. 

• Potrafi uło�y� tre�� zadania do prostego działania. 

Dostateczny  

• Ucze� dostatecznie opanował rachunek pami�ciowy w zakresie czterech 

podstawowych działa� w zakresie 100, lecz popełnia liczne pomyłki. 

• Potrafi samodzielnie rozwi�zywa� zadania proste (jednodziałaniowe). 

• Zadania zło�one rozwi�zuje po przeprowadzonej analizie i przy pomocy nauczyciela. 

• Potrafi uło�y� jedno pytanie do zadania zło�onego. 

• Potrafi uło�y� tre�� zadania do prostego działania. 



• Potrafi rozwi�za� proste �wiczenia i zadania zwi�zane z umiej�tno�ciami 

praktycznymi (wa�enie, mierzenie, obliczenia kalendarzowe i zegarowe). 

Dopuszczaj�cy 

• Ucze� ma braki w opanowaniu czterech podstawowych działa�. 

• Myli tabliczk� mno�enia. 

• Popełnia bł�dy przy obliczeniach i zadaniach. 

• Ma trudno�ci z niektórymi zadaniami. Nie potrafi rozwi�za� zada� zło�onych. 

• Ma kłopoty z uło�eniem zadania do prostego działania. Wymaga pomocy nauczyciela. 

• Rozwi�zuje tylko proste zadania na obliczanie obwodu prostok�ta np., gdy dane  

s� dwa boki. 

• Nie opanował wiadomo�ci i umiej�tno�ci praktycznych. 

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA 

Celuj�cy 

• Ucze� posiada wiedz� i umiej�tno�ci w zakresie tre�ci przyrodniczych, społecznych, 

geograficznych, historycznych wykraczaj�cych poza program edukacji �rodowiskowej 

klasy III. 

• Biegle posługuje si� zdobytymi wiadomo�ciami. 

• Samodzielnie wykonuje do�wiadczenia wykraczaj�ce poza program oraz sporz�dza 

notatki z obserwacji. 

• Bierze udział w konkursach przyrodniczych. 

• Interesuje si� przyrod�, ochron� �rodowiska. 

Bardzo dobry 

• Bardzo dobrze zna ro�liny i zwierz�ta biocenoz l�dowych (pole, ł�ka, las) i wodnych 

(staw, jezioro, rzeka). 

• Doskonale zna �rodki transportu i podró�owania (PKS, PKP, transport �ródl�dowy, 

morski, lotniczy). 

• Potrafi szybko wyszuka� i pokaza� na mapie najwi�ksze rzeki, miasta i szlaki 

komunikacyjne. 

• Potrafi scharakteryzowa� podstawowe krainy geograficzne Polski. 

• Posiada du�o wiadomo�ci na temat Warszawy i najstarszych miast Polski (Gniezno, 

Kraków, Sandomierz, Kalisz). 

• Potrafi wymieni� zbo�a ozime i jare, opisa� rozwój ro�lin zbo�owych, opisa� wygl�d  

i zastosowanie praktyczne ro�lin zbo�owych, okopowych, oleistych i włóknistych. 

• Zna chwasty najcz��ciej wyst�puj�ce na polach oraz sposoby ich zwalczania. 

• Potrafi opisa� budow�, warunki �ycia, przystosowanie do �rodowiska i zale�no�ci 

pokarmowe u niektórych ro�lin i zwierz�t �yj�cych w polu, lesie i zbiornikach 

wodnych. 

• Wie jak wytwarza si� niektóre artykuły spo�ywcze, np. chleb, m�k�, kasz�, olej. 



• Zna prac� rolnika, potrafi wymieni� niektóre narz�dzia i maszyny rolnicze u�ywane 

dawniej i dzi�. 

• Potrafi opisa� warunki �ycia w lesie, na polu, w zbiornikach wodnych. 

• Zna trzy stany skupienia wody, umie opisa� kr��enie wody w przyrodzie, wie jak 

powstaj� opady atmosferyczne, zna sposoby oszcz�dzania wody i zapobiegania 

powodziom. 

• Potrafi zachowa� si� w lesie i nad wod�, przestrzegaj�c zasad bezpiecze�stwa, zna 

zasady poruszania si� pieszego i rowerzysty. 

Dobry 

• Ucze� powinien posiada� najwa�niejsze wiadomo�ci dotycz�ce biocenoz l�dowych  

i wodnych. 

• Potrafi wymieni� kilka ro�lin, zwierz�t znajduj�cych si� w danych biocenozach 

(l�dowych i wodnych). 

• Potrafi wymieni� �rodki transportu i podró�owania. 

• Potrafi pokaza� na mapie niektóre główne rzeki i miasta Polski. 

• Potrafi wymieni� niektóre formy ochrony przyrody (parki, rezerwaty) i poda� kilka 

zwierz�t i ro�lin chronionych, oraz pomniki przyrody. 

• Potrafi wymieni� kilka ro�lin zbo�owych, oleistych, włóknistych i okopowych, wie, 

jakie jest zastosowanie tych ro�lin. 

• Wymieni kilka chwastów polnych. 

• Zna produkty spo�ywcze pochodzenia ro�linnego, proces wytwarzania chleba, szanuje 

chleb. 

• Potrafi okre�li� warunki �ycia w lesie, polu i w wodzie. 

• Zna trzy stany skupienia wody, proces kr��enia wody w przyrodzie. 

• Zna przyczyny powstawania powodzi i sposoby zapobiegania im oraz sposoby 

wykorzystania energii wód. 

• Potrafi zachowa� si� w lesie, nad wod� i na jezdni zachowuj�c bezpiecze�stwo. 

• Potrafi opisa� budow�, warunki �ycia, przystosowanie, zale�no�ci niektórych ro�lin, 

zwierz�t �yj�cych w polu, w lesie i w wodzie. 

Dostateczny  

• Ucze� potrafi wymieni� 2-3 ro�liny i zwierz�ta �yj�ce w biocenozach l�dowych  

i wodnych. 

• Zna niektóre �rodki transportu i podró�owania. 

• Potrafi pokaza� na mapie przynajmniej jedn� główn� rzek� i miasto Polski. 

• Wymieni jedn� form� ochrony przyrody i po jednym przykładzie ro�liny i zwierz�cia, 

które jest pod ochron�. 

• Potrafi wymieni� przynajmniej po jednej z ro�lin zbo�owych, oleistych, włóknistych  

i okopowych. 

• Wymieni jeden lub dwa chwasty polne. 

• Wymieni, cho� jeden produkt spo�ywczy pochodzenia ro�linnego, szanuje chleb. 

• Zna trzy stany skupienia wody. 



• Potrafi zachowa� si� w lesie, nad wod� i na jezdni, zachowuj�c bezpiecze�stwo. 

Dopuszczaj�cy 

• Ucze� zna chocia� 1 -2 zbo�a uprawiane w Polsce. 

• Zna 1-2  ro�liny okopowe i oleiste uprawiane w Polsce. 

• Potrafi poda� nazw� jednego chwastu. 

• Potrafi nazwa� jedno zwierz� �yj�ce na polu. 

• Zna nazwy warstw lasu i potrafi przyporz�dkowa� im po jednej ro�linie. 

• Potrafi okre�li�, co to s� drzewa iglaste i li�ciaste. 

• Potrafi wymieni�, co najmniej 2 zwierz�ta �yj�ce w lesie. 

• Zna stany skupienia wody. 

• Potrafi poda� nazw�, co najmniej jednej ro�liny i jednego zwierz�cia zamieszkuj�cego 

zbiorniki wodne. 

• Wskazuje na mapie granice, stolice, swoj� miejscowo��. 

• Potrafi wymieni� typowe krajobrazy Polski. 

• Potrafi powiedzie� kilka zda� na temat ochrony �rodowiska. 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

Celuj�cy 

• Ucze� samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

• Osi�ga sukcesy w konkursach plastycznych. 

• Ch�tnie maluje, rysuje, rze�bi, lepi, wycina, wydziera itp. 

• Samodzielnie wykonuje prace z wykorzystaniem ró�nych ciekawych technik 

plastycznych. 

Bardzo dobry 

• Ucze� ch�tnie i starannie wykonuje prac� uwzgl�dniaj�c w nich odpowiednie 

proporcje, dokładne kształty, rozmieszczenie w przestrzeni, odpowiednie barwy  

i prawidłowe rozmieszczenie na kartce. 

• Potrafi dokładnie zaobserwowa� postacie, zwierz�ta, przedmioty, zjawiska, dostrzec 

ich cechy indywidualne. 

• Potrafi posługiwa� si� wszystkimi materiałami plastycznymi oraz narz�dziami 

plastycznymi. 

• Bez trudno�ci przedstawia zjawiska i wydarzenia otaczaj�cej rzeczywisto�ci, 

uwzgl�dniaj�c ruch, proporcje, sceny zło�one, kolejne etapy akcji. 

• Potrafi przedstawi� nastrój i stany uczuciowe za pomoc� ró�nych �rodków wyrazu 

plastycznego. 

• Zna wiele technik plastycznych. 

• Potrafi zaprojektowa� i wykona� proste i przestrzenne formy u�ytkowe. 

• Zna dziedziny sztuk plastycznych oraz ró�ne działy sztuki u�ytkowej (tkactwo, 

meblarstwo, ceramika). 



• Zna poj�cia takie jak: oryginał, kopia, reprodukcja, odbitka. 

• Bierze udział w konkursach plastycznych. 

• Umie zorganizowa� warsztat pracy i ekonomicznie wykorzysta� materiały. 

Dobry 

• Ucze� w miar� staranie wykonuje swoje prace, stara si� uwzgl�dnia� odpowiedni�

wielko��, proporcje, kształty, rozmieszczenie przestrzenne.

• Potrafi posługiwa� si� materiałami plastycznymi i narz�dziami plastycznymi. 

• Zna wiele technik plastycznych. Potrafi rysowa�, malowa�, lepi�, wycina�, wydziera�. 

• Potrafi projektowa� i wykona� proste formy u�ytkowe na potrzeby uczniów. 

• Potrafi rozró�nia� podstawowe dziedziny sztuk plastycznych oraz zna dzieła sztuki 

u�ytkowej. 

• Potrafi przedstawi� nastrój, stany uczuciowe za pomoc� ró�nych �rodków wyrazu 

artystycznego. 

Dostateczny  

• Ucze� wykonuje prace i oddaje do oceny. 

• Potrafi ocenia�, nazywa� i wyró�nia� cechy przedmiotów wyst�puj�cych w otoczeniu 

dziecka, ze zwróceniem uwagi na kształt, wielko�� i proporcje, temperatur� barw  

i faktur�. 

• Umie rysowa�, malowa�, lepi�, wycina�, rze�bi�, wydziera�, wydarzenia realne  

i fantastyczne, inspirowane przez pory roku, filmy, utwory literackie, prze�ycia. 

• Potrafi projektowa� i wykonywa� proste formy u�ytkowe na potrzeby uczniów  

np. wazon do kwiatów. 

• Umie posługiwa� si� podstawowymi narz�dziami i materiałami jak: kredki �wiecowe, 

farby, papier, kolorowa plastelina, karton, tektura, stemple, kleje, materiały 

przyrodnicze. 

• Umie zorganizowa� warsztat pracy i ekonomicznie wykorzysta� materiały. 

• Rozró�nia trzy podstawowe dziedziny sztuk plastycznych: 

� rze�biarstwo - rze�biarz - rze�ba. 

� malarstwo - malarz - obraz. 

� scenografia - dekoracja sceny. 

Dopuszczaj�cy 

• Ucze� wykonuje wi�kszo�� prac i oddaje do oceny. 

• Prace s� niedbałe i niedokładne. 

• Nie przejawia zbytnio ch�ci do podj�cia jakiejkolwiek pracy. 

• Nie przynosi za zaj�cia zalecanych materiałów. 

• Cz�sto nie doprowadza prac do ko�ca. 

Uwaga: Podstaw� do oceny powinien by� post�p w zdobywaniu wiedzy, aktywno��, zapał, 

inicjatywa, pomysłowo��, samodzielno�� działania. 



EDUKACJA TECHNICZNA 

Celuj�cy 

• Ucze� posługuje si� zdobytymi wiadomo�ciami i umiej�tno�ciami, w praktyce. 

• Osi�ga sukcesy w konkursach technicznych. 

• Samodzielnie i ch�tnie wykonuje prace techniczne stosuj�c ciekawe i nietypowe 

rozwi�zania. 

• Potrafi krytycznie oceni� prace wykonane przez dzieci. 

Bardzo dobry 

• Prace ucznia s� dokładne, staranne i ch�tnie wykonywane. 

• Potrafi oszcz�dnie gospodarowa� materiałami oraz produktami spo�ywczymi. 

• Bardzo dobrze planuje i organizuje prac�, stosuj�c zasady bezpiecze�stwa i higieny 

pracy. 

• Zna i potrafi stosowa� zasady przy udzielaniu pierwszej pomocy. 

• Dobrze zna ró�ne materiały, papier, drewno, tkaniny, metal, tworzywa sztuczne. 

• Zna ró�ne rodzaje klejów i potrafi je zastosowa�. 

• Rozró�nia ró�ne postacie warzyw i �wie�ych owoców oraz ich przetworów. 

• Bardzo dobrze opanował obróbk� r�czn� papieru (dzielenie, ł�czenie, kształtowanie.  

• Doskonale posługuje si� narz�dziami i przyrz�dami. 

• Bardzo dobrze potrafi obsługiwa� urz�dzenia techniczne (zamieszczone w programie). 

• Zna wiele zawodów technicznych i potrafi je scharakteryzowa�. 

Dobry 

• Prace wykonywane przez ucznia s� w miar� dokładne i staranne. 

• Stara si� oszcz�dnie gospodarowa� materiałami. 

• Dobrze planuje i organizuje prac�, stosuj�c zasady bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

• Potrafi czyta� proste rysunki techniczne, schematy elektryczne. 

• Zna i rozró�nia ró�ne materiały (papier, drewno, tkanina, metal, tworzywa sztuczne). 

• Rozró�nia podstawowe asortymenty papiernicze. Zna ich własno�ci i zastosowanie. 

• Rozró�nia ró�ne postacie warzyw i �wie�ych owoców oraz ich przetworów. 

• Ucze� dobrze opanował obróbk� r�czn� papieru (dzielenie, ł�czenie, kształtowanie. 

• Dobrze posługuje si� narz�dziami i przyrz�dami. 

• Dobrze potrafi obsługiwa� urz�dzenia techniczne. 

• Zna ogólne zasady eksploatacji sprz�tu i urz�dze� oraz sposoby ich konserwacji. 

Dostateczny  

• Ucze� wykonuje prace samodzielnie, jednak mało dokładnie. 

• Nie zawsze oszcz�dnie gospodaruje materiałami. 

• Przy organizowaniu pracy pomaga mu nauczyciel. 

• Stara si� stosowa� zasady bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

• Potrafi czyta� niektóre proste rysunki techniczne. 



• Rozró�nia podstawowe materiały (papier, drewno, tkanina, metal, tworzywa 

sztuczne). 

• Zna podstawowe asortymenty papiernicze, ich własno�ci i zastosowanie. 

• Rozró�nia ró�ne postacie warzyw, �wie�ych owoców i ich przetworów. 

• Ucze� opanował obróbk� r�czn� papieru (ł�czenie, oklejanie). Potrafi posługiwa�  

si� niektórymi narz�dziami i przyrz�dami. 

• Potrafi obsługiwa� niektóre urz�dzenia techniczne. Zna podstawowe zasady 

eksploatacji i sposoby ich konserwacji. 

Dopuszczaj�cy 

• Prace ucznia s� wykonywane niedbale i mało dokładne. 

• Przy organizowaniu i planowaniu pracy wymaga pomocy nauczyciela.  

• Nie zawsze stosuje zasady bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

• Ma kłopoty z odczytywaniem prostych rysunków technicznych. 

• Myli podstawowe asortymenty papiernicze. Nie zna ich wszystkich własno�ci  

i zastosowania. 

• Ma trudno�ci w posługiwaniu si� niektórymi narz�dziami i przyrz�dami. 

• Przy obsłudze urz�dze� technicznych wymaga pomocy. 

• Ma trudno�ci z obróbk� papieru. 

EDUKACJA MUZYCZNA 

Celuj�cy 

• Ucze� rozumie i biegle posługuje si� terminami stosowanymi w muzyce. 

• Posiada szczególne walory głosowe. 

• Gra na instrumencie nieobowi�zuj�cym w szkole. 

• Układa akompaniament do wierszyków, rymowanek. 

• Rozpoznaje i omawia utwory muzyczne. 

• Ch�tnie �piewa piosenki nadobowi�zkowe. 

• Osi�ga sukcesy w konkursach muzycznych.  

Bardzo dobry 

• Ucze� potrafi ładnie �piewa� i recytowa� rytmicznie teksty. 

• �piewa poprawnie motywy melodyczne na ró�nych zestawach głosek; �piewa 

mormorando, legato, staccato. 

• �piewa piosenki z zastosowaniem zmian tempa, dynamiki i artykulacji. 

• Potrafi akompaniowa� do piosenek, zabaw i utworów instrumentalnych. 

• Potrafi gra� na kilku instrumentach perkusyjnych. 

• Potrafi porusza� si� zgodnie z muzyk�, reagowa� na zmiany tempa i dynamiki. 

• Zna zabawy ze �piewem i podstawowe kroki ta�ców ludowych - kujawiaka, oberka, 

walca. 

• Potrafi bez trudu tworzy� rytm i melodi� oraz improwizowa� je ruchem. 



• Umie rozpozna� barwy czterech głosów ludzkich i instrumentów muzycznych. 

• Potrafi rozpozna� wysoko��, długo�� trwania, barw� i dynamik� d�wi�ków. 

• Uwa�nie słucha utworów muzycznych i potrafi okre�li� ich skład wykonawczy, 

charakter, nastrój. 

• Zna repertuar obowi�zkowy. 

Dobry 

• Ucze� potrafi �piewa� i recytowa� rytmiczne teksty. 

• �piewa na ró�nych wysoko�ciach i ró�nych zestawach głosek. 

• Potrafi gra� na instrumentach. 

• Reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki, wysoko�ci d�wi�ków. 

• Zna zabawy ze �piewem i podstawowe kroki kujawiaka, oberka, walca.

• Potrafi tworzy� rytm i melodi�. 

• Umie improwizowa� ruchem tematy muzyczne. 

• Potrafi rozpozna� barwy głosów ludzkich i instrumentów muzycznych. 

• Potrafi wysłucha� utworu muzycznego, okre�li� jego skład wykonawczy, charakter, 

nastrój i budow�. 

• Ucze� zna repertuar podstawowy. 

Dostateczny  

• Potrafi rytmicznie recytowa� tekst ze zró�nicowaniem tempa i dynamiki. 

• �piewa piosenki jednogłosowe. 

•  Zna : "Hymn pa�stwowy". 

• Potrafi akompaniowa� do piosenek i zabaw ruchowych z zastosowaniem efektów 

akustycznych oraz instrumentów perkusyjnych (z uwzgl�dnieniem �wier�nut, ósemek, 

półnut). 

• Reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysoko�ci d�wi�ków. 

• Powtarza w formie echa proste tematy rytmiczne. 

• Rozpoznaje głosy z otoczenia i podstawowe instrumenty muzyczne i głosy ludzkie 

(sopran, alt, tenor, bas). 

Dopuszczaj�cy 

• Ucze� ma braki w zakresie realizacji podstawy programowej.

EDUKACJA MOTORYCZNA 

Celuj�cy 

• Ucze� jest sprawny ruchowo, interesuje si� sportem. 

• Osi�ga sukcesy w zawodach sportowych. 

• Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoj� sprawno�� motoryczn�. 

• Uczestniczy w sportowych sekcjach pozaszkolnych i osi�ga sukcesy. 

• Wykonuje �wiczenia nieobj�te programem nauczania klasy III. 

Bardzo dobry 



• Ucze� ch�tnie i dokładnie wykonuje wszelkiego rodzaju �wiczenia i zadania 

sportowe. 

• Zdobywa pierwsze miejsca we wszelkiego rodzaju testach, sprawdzianach 

umiej�tno�ci, grach z elementami współzawodnictwa, skokach, biegach, skokach  

w dal i wzwy�. 

• Zna bardzo du�o �wicze�, gier, zabaw, potrafi je zademonstrowa�. 

• Potrafi je�dzi� na sankach, ły�wach, nartach, wrotkach, rowerze, umie pływa�. 

• Opanował wszelkie formy aktywno�ci ruchowej (biegi, skoki, rzuty, pełzanie, 

czworakowanie, d�wiganie). 

• Dobrze zna elementy ta�ców regionalnych, narodowych, nowoczesnych i doskonale  

je opanował. 

• Doskonale opanował zasady i umiej�tno�ci zespołowych gier: mini-koszykówki, mini-

siatkówki, mini-piłki no�nej, mini-piłki r�cznej, mini-hokeja. 

• Zna zasady higieny i zasady bezpiecze�stwa. Potrafi udzieli� pierwszej pomocy  

w czasie zaj�� ruchowych w szkole i poza szkoł�. 

• Potrafi dokona� samooceny i samokontroli rozwoju fizycznego i umiej�tno�ci 

ruchowych. 

Dobry 

• Ucze� stara si� wykonywa� wszelkiego rodzaju �wiczenia i zadania sportowe w miar�

dokładnie. 

• Osi�ga ocen� dobr� we wszelkiego rodzaju testach, sprawdzianach umiej�tno�ci, 

grach z elementami współzawodnictwa, skokach, biegach, skokach w dal, wzwy� itp. 

• Zna du�o �wicze� i zabaw, niektóre z nich potrafi zademonstrowa�. 

• Potrafi je�dzi� na sankach, wrotkach, rowerze. 

• Opanował wszelkie formy aktywno�ci ruchowej (biegi, skoki, rzuty, pełzanie, 

czworakowanie, d�wiganie). 

• Zna elementy ta�ców regionalnych, narodowych, nowoczesnych.. 

• Dobrze opanował zasady i umiej�tno�ci zespołowych gier: mini-koszykówki, mini-

siatkówki, mini-piłki no�nej, mini-piłki r�cznej, mini-hokeja. 

• Zna główne zasady higieny i bezpiecze�stwa. 

• Potrafi udzieli� pierwszej pomocy w czasie zaj�� ruchowych. 

• Potrafi dokona� samooceny i samokontroli rozwoju fizycznego. 

• Potrafi zorganizowa� proste formy wypoczynku. 

Dostateczny  

• Ucze� wykonuje �wiczenia i zadania na lekcji niech�tnie i mało dokładnie. 

• Cz�sto nie �wiczy (ze wzgl�du na nieobecno�� lub choroby). 

• Potrafi biega�, skaka�, pełza�, rzuca� do celu. 

• Zna wiele ró�nych zabaw, niektóre potrafi zademonstrowa�. 

• Potrafi wykonywa� �wiczenia gimnastyczne w ró�nych pozycjach. 

• Potrafi je�dzi� na sankach, wrotkach, rowerze. 



• Zna elementy niektórych ta�ców regionalnych, narodowych, współczesnych. 

• Opanował główne zasady i podstawowe umiej�tno�ci gier zespołowych wymienione 

w programie. 

• Zna główne zasady higieny i bezpiecze�stwa. 

• Nie zawsze nosi strój sportowy. 

Dopuszczaj�cy 

• Ucze� wykonuje �wiczenia niedbale, niedokładnie, niech�tnie. 

• Cz�sto nie �wiczy (ze wzgl�du na nieobecno�� lub chorob�). 

• Jest mało sprawny. Nie potrafi wykona� wielu �wicze� i zada� sportowych. 

• Osi�ga kategori� niezadowalaj�c� we wszelkiego rodzaju testach i sprawdzianach, 

grach z elementami współzawodnictwa. 

• Nie opanował elementów ta�ców. 

• Nie zna podstawowych zasad niektórych gier sportowych. 

• Cz�sto nie ma stroju sportowego. 

• Nie przestrzega zasad bezpiecze�stwa w czasie trwania zaj�� i nie uczestniczy  

w zabawach ruchowych oraz nie wykonuje �wicze� gimnastycznych. 

ZAJ�CIA KOMPUTEROWE 

Celuj�cy  

• Wiadomo�ci i umiej�tno�ci ucznia zwi�zane z obsług� komputera wykraczaj� poza 

tre�ci programowe.

Bardzo dobry  

• Zna i przestrzega zasady bezpiecze�stwa i higieny pracy obowi�zuj�ce w pracowni 

komputerowej. 

• Sprawnie posługuje si� myszk�. 

• Samodzielnie korzysta z wybranych przycisków na klawiaturze: Enter, strzałki. 

• Zna zastosowanie Kalkulatora w grach i zabawach komputerowych. 

• Bez pomocy odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 

• Tworzy prost� prezentacj� multimedialn� korzystaj�c z programu PowerPoint. 

• Doskonalenie posługuje si� wybranymi narz�dziami programu Paint. 

• Bez pomocy kopiuje, usuwa, zmniejsza i powi�ksza oraz zmienia poło�enia 

wybranych elementów rysunku. 

• Samodzielnie zapisuje pliki na ró�nych no�nikach, przygotowuje wykonan� prace  

do druku. 

• Korzysta z programu Word, wie jak formatowa� tekst – zmienia rozmiaru czcionki, 

kolor czcionki, stosuje pogrubienie, podkre�lenie, kursywa, numerowanie. 

• Bezpiecznie korzysta z Internetu. 

• Posiada i korzysta z poczty elektronicznej. 

• Efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest zaanga�owany w prac� i aktywny. 



Dobry  

• Stara si� by� aktywny, dostosowuje si� do zasad bezpiecze�stwa, higieny i organizacji 

pracy obowi�zuj�cej w pracowni komputerowej. 

• Sprawnie posługuje si� myszk�. 

• Zna zastosowanie Kalkulatora w grach i zabawach komputerowych. 

• Tworzy, odtwarza animacje i proste prezentacje multimedialne. 

• Nie ma wi�kszych problemów z u�yciem poznanych narz�dzi programu Paint  

oraz wykorzystuje umiej�tno�ci kopiowania, usuwania, pomniejszania i powi�kszania, 

przerzucania i obracania elementów rysunku. 

• Niekiedy potrzebuje pomocy przy zapisywaniu plików na ró�nych no�nikach,  

• Czasami potrzebuje pomocy przygotowuj�c wykonan� prace do druku. 

• Pisze oraz edytuje teksty w programie Word. 

• Niekiedy przy kopiowaniu i usuwaniu tekstu potrzebuje pomocy. 

• Bezpiecznie korzysta z Internetu. 

• Wykonuje prac� zasadniczo samodzielnie, lecz nie wyczerpuje zagadnie� i nie wida�

jego inwencji twórczej. 

• Rozumie poznan� terminologi� informatyczn� i w znacznym stopniu si� ni� posługuje.  

Dostateczny  

• Zna najwa�niejsze fakty dotycz�ce pracy z komputerem. 

• Jest słabo zaanga�owany w prac�, nie zawsze przestrzega obowi�zuj�cych zasad 

bezpiecze�stwa, higieny i organizacji pracy w pracowni komputerowej. 

• Bez wi�kszych problemów posługuje si� myszk�. 

• Zna klawiatur�. 

• Najcz��ciej samodzielnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 

• Korzysta z edytora grafiki- Paint. 

• Z pomoc� nauczyciela kopiuje, usuwa, zmniejsza i powi�ksza oraz zmienia poło�enia 

wybranych elementów rysunku. 

• Najcz��ciej samodzielnie uruchamia i zamyka program Word. 

• Potrzebuje pomocy przy formatowaniu tekstu. 

• Uruchamia przegl�dark� internetow�. 

• Z pomoc� nauczyciela wyszukuje informacje na stronach internetowych. 

• Z pomoc� nauczyciela korzysta z poczty elektronicznej. 

• Wykonuje zadania na miar� swoich mo�liwo�ci, zna podstawowe funkcje i opcje 

programu, w którym pracuje, wykonana praca nie jest wyczerpuj�ca, cz�sto wyst�puj�

bł�dy.  

Dopuszczaj�cy  

• Cz�sto nie przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem.  

• Z pomoc� nauczyciela odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 

• Uruchamia i zamyka program Paint. 

• Ma problem z u�yciem poznanych narz�dzi z Przybornika. 

• Z pomoc� nauczyciela uruchamia i zamyka program Word. 



• Z pomoc� nauczyciela zmienia rozmiar czcionki, kolor czcionki, stosuje pogrubienia, 

podkre�lenia, kursywa, numerowanie. 

• Popełnia liczne bł�dy pisz�c wyrazy i zdania za pomoc� klawiatury komputerowej.  

• Stara si� bezpiecznie korzysta� z Internetu. 

• Popełnia liczne bł�dy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i działania 

praktycznego.  

• Z pomoc� nauczyciela korzysta z poczty elektronicznej. 

• Zadania wykonuje nieestetycznie, niesamodzielnie.  

• Przy pomocy nauczyciela potrafi porusza� si� w �rodowisku Windows.  


