
Wymagania edukacyjne w klasach I – III 

ocenianie bieżące 
 

6 punktów otrzymuje uczeń, który: 
 

edukacja polonistyczna 

- Ma bogaty zasób słownictwa. Prawidłowo konstruuje dłuższą wypowiedź. Wypowiada się logicznie, 

poprawnie pod względem rzeczowym i gramatycznym. Uzasadnia własny sąd na dany temat. Pięknie 

recytuje. 

- Czyta płynnie i w odpowiednim tempie. Zwraca uwagę na znaki przestankowe. Zmienia siłę i ton 

głosu. Rozumie treść samodzielnie czytanego tekstu. Potrafi bezbłędnie, po jednorazowym 

przeczytaniu, odpowiedzieć na pytania związane z tekstem (np. pisemnie). 

- Pismo jest kształtne, a litery prawidłowo połączone i rozmieszczone  

w liniaturze. W trakcie pisania nie kreśli i nie poprawia. Nie popełnia błędów ortograficznych – pisze 

bezbłędnie z pamięci i ze słuchu. Potrafi poprawnie samodzielnie ułożyć i zapisać kilka zdań na 

zadany temat i określonej formie (opowiadanie, opis, sprawozdanie, list, życzenia). 

edukacja matematyczna 

-  Biegle wykonuje obliczenia rachunkowe w podanym zakresie. Samodzielnie rozwiązuje  ( 

różnymi metodami) i układa złożone zadania tekstowe. Potrafi wytłumaczyć sposób 

rozwiązania. Rozwiązuje zagadki i łamigłówki matematyczne oraz potrafi je wymyślać. 

edukacja  przyrodnicza 

- Jest  obserwatorem i przyjacielem przyrody. Potrafi analizować, opisywać i wyjaśniać zjawiska 

przyrodnicze. Jego wiedza wykracza poza materiał realizowany na zajęciach. Chętnie dzieli się nią z 

rówieśnikami. 

edukacja  społeczna 

- Chętnie współpracuje z innymi w różnych sytuacjach życiowych, przestrzega reguł obowiązujących 

w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych. Wie jakiej jest narodowości, zna symbole 

narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

edukacja  plastyczna 

- Wykazuje się dużą wyobraźnią. Prace plastyczne są niezwykle estetyczne, ciekawie skomponowane i 

bogate w szczegóły.  

zajęcia techniczne 

-  Wykazuje się dużą wyobraźnią. W ciekawy sposób przedstawia pomysły różnych rozwiązań 

technicznych. Prace techniczne są niezwykle estetyczne, ciekawie zaprojektowane, bogate w 

szczegóły.  



 

edukacja  muzyczna 

- Słuchając muzyki potrafi wyrazić swe doznania werbalne i niewerbalne. Wyraża nastrój i charakter 

muzyki pląsając i tańcząc-reaguje na zmianę tempa i dynamiki. Zna postawę podczas śpiewania lub 

słuchania hymnu narodowego. 

wychowanie fizyczne 

- Wyróżnia się sprawnością fizyczną na tle grupy. Jest zwinny i poprawnie wykonuje wszystkie 

ćwiczenia. 

zajęcia komputerowe 

- Biegle posługuje się komputerem, obsługuje wybrane programy komputerowe. Uczeń tworzy 

samodzielnie ciekawe animacje komputerowe i prezentacje multimedialne. Uczestniczy w różnego 

rodzaju konkursach, reprezentując klasę i szkołę. 

 

5 punktów otrzymuje uczeń, który: 

 

 
edukacja polonistyczna 

- Posiada zasób słownictwa odpowiedni do wieku. Wypowiada się na podany temat, w kilku logicznie 

powiązanych ze sobą zdaniach. Podczas recytacji odpowiednio moduluje głos, poprzez intonację 

oddaje jego nastrój. 

- Czyta poprawnie, płynnie i wyraziście – uwzględnia modulację głosu. Potrafi zdać sprawę z 

czytanego tekstu w formie dłuższej wypowiedzi. Bez trudu znajduje fragment na określony temat. 

Samodzielnie wyodrębnia postacie i porządkuje wydarzenia. 

- Przepisuje bezbłędnie teksty drukowane i pisane. Popełnia nieliczne błędy (1 ort.) w pisaniu z 

pamięci i ze słuchu. Potrafi samodzielnie układać i zapisywać teksty w postaci opowiadań, opisów, 

sprawozdań itp. 

edukacja matematyczna 

- Sprawnie wykonuje obliczenia rachunkowe w opracowanym zakresie. Nie ma kłopotów z 

rozwiązaniem zadań z treścią: prostych i złożonych (2 lub 3 działania). Układa proste zadania do 

podanych działań. Zna własności działań  potrafi je zastosować w praktyce. 

edukacja  przyrodnicza 

- Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. Umie scharakteryzować zmiany zachodzące 

w różnych porach roku w życiu roślin i zwierząt. Opanował umiejętności pielęgnacyjne związane z 

hodowlą roślin i zwierząt. Zna i stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 



edukacja  społeczna 

- Jest sprawiedliwy i prawdomówny, pomaga potrzebującym, właściwie zachowuje się w stosunku do 

dorosłych i rówieśników. Zna prawa i obowiązki ucznia i ich przestrzega. Jest zorientowany w 

otaczającym go świecie (zna symbole narodowe i wydarzenia historyczne), rozumie znaczenie pracy 

w życiu człowieka. 

edukacja plastyczna 

- W swoich pracach posługuje się różnymi środkami wyrazu plastycznego. Prace plastyczne są 

estetyczne, poprawnie skomponowane.  

zajęcia techniczne 

-Prace techniczne są estetyczne, poprawnie zaprojektowane. 

edukacja  muzyczna 

- Zna słowa opracowanych piosenek i chętnie śpiewa. Gra na instrumencie poznane dźwięki i melodie 

opracowane na zajęciach. 

wychowanie fizyczne 

- Potrafi współdziałać w zespołowych grach sportowych. Chętnie w nich uczestniczy. Poprawnie 

wykonuje ćwiczenia. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. 

zajęcia komputerowe 

- Biegle obsługuje komputer. Sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, 

rozwijając swoje zainteresowania. 

 

4 punkty otrzymuje uczeń, który: 

 

 
edukacja polonistyczna 

- Potrafi omawiać obrazek lub cykl obrazków, nadaje im tytuły. W mowie posługuje się zdaniami 

rozwiniętymi. Do wypowiedzi musi być zachęcany przez nauczyciela. 

- Czyta poprawnie, popełnia drobne błędy.  Potrafi zdać sprawę z czytanego tekstu za pomocą 

dodatkowych pytań. Wskazuje postacie główne i drugorzędne. 

- Pisze czytelnie, dość szybko i w miarę kształtnie. Prawidłowo rozmieszcza tekst ciągły na stronicy. 

Wykazuje się znajomością zasad ortograficznych i na ogół potrafi je zastosować podczas pisania z 

pamięci i ze słuchu, popełnia nieliczne (2 ort.) błędy. Potrafi ułożyć i zapisać kilka prostych zdań ( 2 – 

3) na podany temat. 

 

 



edukacja matematyczna 

- Opanował rachunek pamięciowy w opracowanym zakresie. Potrafi samodzielnie rozwiązać każde 

proste zadanie chociaż jednym z poznanych sposobów. Zadania złożone rozwiązuje po 

przeprowadzonej analizie. 

edukacja  przyrodnicza 

-  Zna pory roku i nazwy miesięcy oraz zmiany w przyrodzie im towarzyszące. Potrafi zachować się w 

lesie, nad wodą, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Zna zasady poruszania się pieszego i 

rowerzysty. 

edukacja  społeczna 

- Zgodnie współpracuje z innymi. Właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Stara się być 

dobrym kolegą. Zna zagrożenia ze strony ludzi, umie zwrócić się o pomoc w różnej sytuacji. 

edukacja plastyczna 

Zna i posługuje się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego: plama, kreska. Nie zawsze jednak 

jego prace plastyczne są estetyczne i wykończone. 

zajęcia techniczne 

- Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Jego 

prace są dobrze wykonane, ale nie zawsze estetyczne. 

edukacja  muzyczna 

Potrafi śpiewać i recytować rytmicznie teksty. Zagra na instrumencie proste melodie. 

wychowanie fizyczne 

Opanował wszelkie formy aktywności ruchowej: biegi, skoki, rzuty, pełzanie itp. Ćwiczenia wykonuje 

prawidłowo, z małymi błędami technicznymi. Wykazuje stałe postępy w usprawnieniu. 

zajęcia komputerowe 

- Umie obsługiwać komputer. Posługuje się wybranymi programami, wyszukując potrzebnych 

informacji. 

 

3 punkty otrzymuje uczeń, który: 

 
edukacja polonistyczna 

- Wypowiada się na zadany temat prostymi zdaniami. Do wypowiedzi musi być mobilizowany przez 
nauczyciela. 
 



- Czyta wolno, łatwiejsze wyrazy całościowo. Nie zawsze rozumie treść czytanego samodzielnie 

tekstu. 

- Pisze wolno, nie zawsze utrzymuje się w liniaturze. Popełnia błędy graficzne i ortograficzne (3 - 4). 

Pod kierunkiem nauczyciela potrafi ułożyć i zapisać 2 – 3 proste zdania. 

edukacja matematyczna 

- Popełnia błędy w rachunku pamięciowym. Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania  

tekstowe. 

edukacja  przyrodnicza 

- Rozróżnia pory roku i dostrzega zmiany w nich zachodzące. Podejmuje działania związane z 

prostymi obserwacjami przyrodniczymi, nie zawsze jednak wyciąga właściwe wnioski. 

edukacja  społeczna 

- Nie zawsze udaje się jemu zgodnie współdziałać z rówieśnikami, czasami zataja prawdę. Nie zawsze 

przestrzega obowiązków ucznia. Wie,  na czym polega praca np. policjanta , strażaka, weterynarza.  

edukacja plastyczna 

- Podejmuje działania plastyczne, ale bywa do nich nieprzygotowany. Często nie kończy rozpoczętych 

prac. 

zajęcia techniczne 

- Podejmuje działania techniczne, ale bywa do nich nieprzygotowany. Często nie kończy rozpoczętych 

prac. 

edukacja  muzyczna 

- Przy śpiewaniu wymaga zachęty ze strony nauczyciela. Najczęściej śpiewa z drugą osobą. Potrafi 

zagrać na instrumentach perkusyjnych proste melodie. 

wychowanie fizyczne 

- Uczestniczy w zajęciach ruchowych, ale osiąga niewielkie postępy w usprawnieniu. Zdarzają się 

braki w przygotowaniu do zajęć (strój gimnastyczny). 

zajęcia komputerowe 

Poprawnie nazywa elementy zestawu komputerowego. Potrafi napisać tekst i wykonać rysunek za 

pomocą wybranego edytora grafiki. 

 

 

 

 

 

 



2 punkty otrzymuje uczeń, który: 

 
edukacja polonistyczna 

- W mowie posługuje się najczęściej wyrazami. Wymaga dodatkowych pytań i poleceń 

ukierunkowujących jego wypowiedź. 

- Czyta wolno, głoskując i dzieląc wyrazy na zgłoski. Nie rozumie tekstu po jednorazowym 

przeczytaniu. Ma duże trudności w wypowiadaniu się na temat utworu literackiego. 

- Ma trudności w redagowaniu prac pisemnych. Wymaga pomocy nauczyciela w postaci np. tekstu z 

lukami, rozsypanek itp. Wykazuje słabą znajomość zasad pisowni. Robi rażące błędy (5 – 6) w pisaniu 

z pamięci i ze słuchu. 

edukacja matematyczna 

 - Popełnia błędy przy obliczeniach i zadaniach. Obliczenia wykonuje na konkretach. Przy pomocy 
nauczyciela rozwiązuje i układa bardzo proste zadania tekstowe. 
 
edukacja  przyrodnicza 

- Wyróżnia pory roku, przyswoił proste pojęcia. Nie umie samodzielnie obserwować, wymaga 

obserwacji kierowanej i pomocy w jej dokumentowaniu. Potrafi wymienić po jednej roślinie i 

zwierzęciu żyjących na lądzie i w wodzie. 

edukacja  społeczna 

- Przyswoił proste pojęcia z zakresu życia społecznego ( słabo orientuje się w zagrożeniach ze strony 

ludzi, sytuacji ekonomicznej rodziny, ma problemy z właściwą oceną sytuacji zagrażających jego 

bezpieczeństwu). 

edukacja plastyczna 

- Czasami niezbyt chętnie podejmuje działania plastyczne dla wyrażania własnych obserwacji i 

przeżyć. 

zajęcia techniczne 

- Czasami niezbyt chętnie podejmuje działania techniczne dla wyrażania własnych obserwacji i 

przeżyć. 

edukacja  muzyczna 

- Ma kłopoty z poprawnym śpiewaniem, rozpoznaje i naśladuje głosy z otoczenia. 

wychowanie fizyczne 

- Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i nie zawsze 

chętnie. 

 



zajęcia komputerowe 

- Potrafi wymienić główne elementy zestawu komputerowego. Niezbyt chętnie korzysta z komputera. 

Ma problemy z wyszukiwaniem i korzystaniem z informacji. Napotyka na trudności w tworzenie 

tekstów i rysunków. 

 

 

1 punkt otrzymuje uczeń, który: 

 
edukacja polonistyczna 

- Nie wyraża chęci mówienia, zapytany odpowiada wyrazami. Nie potrafi nauczyć się i wygłosić z 

pamięci żadnego tekstu. 

- Głoskuje wyrazy, ma kłopoty ze złożeniem wyrazu i jego analizą. Nie rozumie tekstu czytanego 

głośno i cicho. 

- Ma kłopoty z liniaturą, źle łączy litery. Przy przepisywaniu myli litery, nie potrafi przepisać tekstu 

drukowanego. Nie zna zasad pisowni.  Podczas pisania ze słuchu i z pamięci popełnia bardzo dużo 

błędów (ponad 7).  Nie wykonuje ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela. Nie odrabia zadań 

domowych. 

edukacja matematyczna 

- Nie opanował techniki rachunkowej w przewidzianym zakresie. Nie rozumie prostych zadań 

tekstowych i nie rozwiąże ich nawet przy pomocy nauczyciela. Nie odrabia zadań domowych. Nie 

wykazuje żadnej aktywności w czasie zajęć. 

edukacja  przyrodnicza 

- Nie przyswoił prostych pojęć, które służą do orientacji w rzeczywistości. Nie jest w stanie, nawet 

przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać problemów o elementarnym stopniu trudności. 

edukacja  społeczna 

- Wyraźnie nie potrafi współdziałać z rówieśnikami i dorosłymi. Nie przestrzega praw i obowiązków 

ucznia. Nie jest tolerancyjny. Swoje zabawy organizuje 

 w miejscach niebezpiecznych, stanowiąc zagrożenie dla siebie i innych. Nie zależy mu na 

przyswojeniu podstawowych wiadomości z zakresu życia społecznego. 

edukacja plastyczna 

- Niechętnie podejmuje się prac plastycznych. 

zajęcia techniczne 

- Niechętnie podejmuje się prac technicznych. Niewłaściwie używa narzędzi  

i urządzeń technicznych. Nie dba o bezpieczeństwo własne i innych. 



edukacja  muzyczna 

- Nie chce śpiewać, grać.  Nie bierze udziału w zabawach przy muzyce  

i ćwiczeniach rytmicznych. 

wychowanie fizyczne 

 

zajęcia komputerowe 

 

 

Sprawdziany 
 

1) ocena celująca 100% - 98% punktów; 

2) ocena bardzo dobra 97%- 85% punktów; 

3) ocena dobra 84% - 70% punktów; 

4) ocena dostateczna 69% – 50% punktów; 

5) ocena dopuszczająca 49% – 30% punktów; 

6) ocena niedostateczna 29% - 0% punktów. 
 

 

Dyktanda 
 

6 punktów – bezbłędnie 
5 punktów – 1 błąd ortograficzny I stopnia i 1 błąd innego stopnia 

4 punkty – 2 błędy ortograficzne I stopnia i 1 błąd innego stopnia 

3 punkty – 3 – 4 błędy ortograficzne I stopnia 

2 punkty – 5 – 6  błędów ortograficznych I stopnia 

1 punkt – 7 i więcej błędów ortograficznych I stopnia 

 

Błędy: 

• ortograficzne I stopnia = rz, ż, ó u, ch, h (lub jeżeli sprawdzamy jedną zasadę, pozostałe są 
błędami II stopnia) 

• ortograficzne I stopnia = 2 ortograficzne II stopnia (ą, ę, wielka litera) 

• ortograficzne I stopnia = 3 fonetyczne (zamiana w – f, p – b, t – d ) 

• ortograficzne I stopnia = 3 gramatyczne (zamiana końcówek, zamiana rodzaju) 



• ortograficzne I stopnia = 3 interpunkcyjne (kropka na końcu zdania, przecinki, znaki 
diakrytyczne) 

 

OCENA Z ZACHOWANIA: 

W edukacji wczesnoszkolnej śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną 

opisową: 

1) zachowanie szczególnie przykładne:  

Uczeń: 

a) zna wszystkie obowiązki ucznia i zawsze sumiennie wywiązuje się z nich; 

b) zawsze respektuje prawa innych; przestrzega wszystkich ustalonych reguł; 

c) w swoim postępowaniu zawsze kieruje się dobrem i prawdomównością; 

d) jest zawsze tolerancyjny, uczciwy i sprawiedliwy; 

e) zawsze utrzymuje dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi; 

f) zawsze panuje nad swoimi emocjami, obiektywnie ocenia zachowanie swoje i 

innych; 

g) zawsze otacza opieką i niesie pomoc potrzebującym; 

h) zawsze szanuje i podtrzymuje tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;  

i) okazuje zawsze należyty szacunek symbolom narodowym;  

j) posiada wiedzę o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej; 

k) zawsze pamięta o najważniejszych wydarzeniach historycznych; 

l) zna i ceni wartość pracy, czynnie uczestniczy w życiu klasy i w działaniach na 

rzecz środowiska lokalnego; 

m) zawsze potrafi rozpoznać niebezpieczeństwo; umie samodzielnie zorganizować 

pomoc w sytuacji zagrożenia. 

n) może otrzymać jedną uwagę negatywną 

2)  zachowanie wyróżniające 

Uczeń: 

a) zna obowiązki ucznia i zazwyczaj sumiennie się z nich wywiązuje;  

b) respektuje ustalone reguły; postępuje uczciwie i sprawiedliwie;  

c) zwykle respektuje prawa innych; w swoim postępowaniu zwykle kieruje się 

wspólnym dobrem; 

d)  dba o utrzymywanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi; z reguły 

zachowuje postawy tolerancyjne wobec odmienności innych;  



e) zwykle panuje nad swoimi emocjami, z reguły obiektywnie ocenia zachowanie 

swoje i innych; 

f) chętnie niesie pomoc potrzebującym;  

g)  ma wiedzę o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej; szanuje symbole narodowe i 

najważniejsze wydarzenia historyczne;  

h) szanuje i podtrzymuje tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i narodowe;  

i) dostrzega wartość pracy ludzi i zazwyczaj szanuje ją; 

j) chętnie współuczestniczy w działaniach na rzecz klasy i najbliższego otoczenia 

społeczno-przyrodniczego; 

k) rozpoznaje sytuacje niebezpieczne; umie wskazać osoby i instytucje niosące 

pomoc w sytuacjach zagrożenia. 

l) dopuszcza się 2 uwagi negatywne. 

3) zachowanie bez zastrzeżeń.  

Uczeń: 

a) zna obowiązki ucznia i stara się z nich należycie wywiązywać; 

b) stara się respektować prawa innych;  

c) zwykle przestrzega ustalonych reguł, dba o utrzymywanie dobrych relacji z 

rówieśnikami i dorosłymi; w swoim postępowaniu zwykle kieruje się uczciwością 

i sprawiedliwością; 

d) w swoim postępowaniu stara się kierować wspólnym dobrem; najczęściej 

prezentuje postawy tolerancyjne i szanuje odmienność innych; 

e) panuje nad swoimi emocjami, z reguły obiektywnie ocenia zachowanie swoje i 

innych; 

f) ceni dobro, prawdomówność i gotowość niesienia pomocy potrzebującym; 

g) szanuje symbole narodowe i zna najważniejsze wydarzenia z historii kraju i 

regionu; 

h) stara się szanować i podtrzymywać tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i 

narodowe;  

i) posiada wiedzę o swojej ojczyźnie i Unii Europejskiej; 

j) rozumie znaczenie pracy ludzi i stara się odnosić się do niej z szacunkiem; 

k) włącza się we wspólne działania na rzecz klasy i najbliższego otoczenia 

społeczno-przyrodniczego; 

l) stara się wskazywać sytuacje niebezpieczne; podaje przykłady osób i instytucji 



niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia. 

m) dopuszcza się 3 uwagi negatywne. 

4) zachowanie niezadowalające 

Uczeń: 

a) zna obowiązki ucznia, ale nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań;  

b) wie, że należy respektować prawa innych; ale nie zawsze postępuje zgodnie z 

regułami , 

c) nie zawsze w swoim postępowaniu kieruje się dobrem i prawdomównością; 

d) jego relacje z rówieśnikami i dorosłymi nie są poprawne, 

e) z pomocą wymienia symbole narodowe i niektóre ważne wydarzenia z historii 

kraju i regionu;  

f) rozumie potrzebę oddawania należytego szacunku symbolom narodowym;  

g) nie zawsze szanuje i podtrzymuje poznane tradycje rodzinne, szkolne, lokalne i 

narodowe;  

h) nie zawsze wykonuje powierzone zadania na rzecz klasy i społeczności lokalnej;  

i) podaje przykłady niebezpiecznych sytuacji, wskazuje źródła uzyskiwania 

pomocy, ale nie zawsze potrafi odpowiednio zareagować. 

j) ma liczne uwagi negatywne. 

 

 

 


