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Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów klas I-III w PSP19. 
 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia. W pierwszym etapie edukacji stopniowo i 

zachęcająco wprowadza się uczniów w świat wiedzy, dbając o ich wszechstronny, harmonijny rozwój. Trzyletni cykl nauki 

przygotowuje dzieci do kontynuowania nauki w klasach starszych. 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie ucznia w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, 

społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym, a także jego przygotowanie do życia w zgodzie z samym 

sobą, innymi osobami i przyrodą.  

Uczeń podlega stałej kontroli osiągnięć, umiejętności i wiadomości. Ocena osiągnięć i postępów ucznia polega na 

zbieraniu informacji o dziecku. Ma ona odzwierciedlać, co uczeń osiągnął, jakie są jego mocne strony,  

a nad czym musi jeszcze popracować. Osiągnięcia i postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.  

W celu uzyskania pełnego obrazu ucznia nauczyciel „na bieżąco” prowadzi obserwację, gromadzi prace dzieci, odnotowuje 

spostrzeżenia. Taki obraz jest podstawą sformułowania oceny opisowej (semestralnej i rocznej). Ocena opisowa uwzględnia 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.  Sporządza się ją w oparciu o sugestie i spostrzeżenia innych nauczycieli 

mających kontakt z dzieckiem. 
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Ocena  zachowania w klasach I-III 

I. Ocena z zachowania ma charakter opisowy i jest zgodna ze Statutem Szkoły. 

II. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel-wychowawca, uwzględniając opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia, 

opinię pracowników szkoły, samoocenę ucznia. 

III. Przy formułowaniu oceny z zachowania wychowawca bierze pod uwagę  postawę ucznia podczas: 

 zajęć edukacyjnych  w szkole, 

 zajęć edukacyjnych poza szkołą, 

 podczas wyjść, wycieczek itp, 

oraz gotowość ucznia  do poprawy swojego zachowania. 

IV. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny  z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej. 

V. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia w klasach I-III uwzględnia następujące obszary 

zachowania: 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności  szkolnej; 

 dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 okazywanie  szacunku innym osobom. 

 

VI. Informacje o zachowaniu uczniów klas I-III rejestrowane są w dzienniku lekcyjnym za pomocą następujących symboli: 

+, -, /. 

 



3 
 

Przedmiotowy system oceniania w klasie I 
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POPRACUJ DOBRZE 

 

WSPANIALE 
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Nie rozpoznaje bądź myli  litery. Głoskuje, 

zniekształca głoski, zmienia końcówki 

wyrazów, przekręca wyrazy. Nie rozumie 

samodzielnie czytanego tekstu. 

Czyta wyrazami. Trudniejsze wyrazy sylabizuje. 

Podczas czytania popełnia drobne błędy. Tempo 

czytania średnie. Czyta z podziałem na role  

z pomocą nauczyciela. Częściowo rozumie 

samodzielnie czytany tekst. Nie zawsze zwraca 

uwagę na znaki interpunkcyjne. 

Czyta poprawnie, płynnie i wyraziście. Tempo czytania 

szybkie. Czyta samodzielnie z właściwą intonacją z 

podziałem na role. Rozumie samodzielnie czytany 

tekst. Dobrze czyta teksty nowe, nieznane. 

 

m
ó
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ie
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ie

 

Wypowiada się pojedynczymi słowami bądź 

równoważnikami zdań. Posiada ubogie 

słownictwo. Niechętnie wypowiada się 

podczas lekcji. 

 

Wypowiada się zdaniami. Nie wymaga zachęty 

nauczyciela. Zasób słownictwa na poziomie 

wieku. Wypowiedzi są jasne i zrozumiałe.  

Wypowiada się spontanicznie, pełnymi zdaniami. 

Stosuje bogate słownictwo. Tworzy wypowiedzi 

zrozumiałe i poprawne pod względem gramatycznym 

sł
u

ch
an

ie
 Nie zawsze uważnie słucha poleceń  

i czytanych tekstów. Nie potrafi udzielić 

odpowiedzi na zadane pytania. 

Uważnie słucha poleceń i czytanych tekstów.  

Nie zawsze udziela prawidłowych odpowiedzi na 

pytania. Motywowany formułuje pytania. 

Uważnie i czujnie słucha poleceń i czytanych tekstów. 

Udziela prawidłowych odpowiedzi na pytania 

dotyczące wysłuchanego tekstu lub wypowiedzi 

innych. Formułuje pytania. 
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Pisze niestarannie. Odwzorowując tekst 

popełnia liczne błędy, opuszcza litery, sylaby. 

Pisanie z pamięci sprawia ogromną trudność. 

Tempo pisania bardzo wolne. Zapisuje proste 

wyrazy, zdania pod kierunkiem nauczyciela. 

Pisze na ogół starannie i estetycznie. 

Odwzorowując tekst popełnia nieliczne błędy, 

opuszcza, przestawia litery. Pisząc z pamięci 

popełnia drobne błędy. Tempo pisania średnie. 

Pisze starannie, czytelnie i estetycznie. Bezbłędnie 

pisze z pamięci i ze słuchu. Tempo pisania szybkie. 

Samodzielnie układa i poprawnie zapisuje zdania na 

określony temat. 
gr

am
at

yk
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Nie wyróżnia zdań, wyrazów, sylab, głosek. 

Dzieli na sylaby tylko proste wyrazy. Z pomocą 

nauczyciela określa samogłoski i spółgłoski. 

Wspólnie z nauczycielem głoskuje. Z  pomocą 

układa wyrazy i zdania z rozsypanek. Nie 

rozpoznaje zdań oznajmujących,  pytających, 

rozkazujących. Nie rozpoznaje rzeczownika i 

czasownika. Pod kierunkiem nauczyciela 

wymienia kolejność liter w alfabecie. 

Poprawnie wyróżnia zdania, wyrazy, sylaby, głoski. 

Dzieli wyrazy na sylaby. Rozpoznaje samogłoski i 

spółgłoski w wyrazach. Poprawnie głoskuje. 

Popełnia nieliczne błędy przy układaniu wyrazów i 

zdań z rozsypanek. Potrafi samodzielnie skorygować 

błędy. Z pomocą rozpoznaje zdania oznajmujące, 

pytające, rozkazujące. Zna pojęcie rzeczownika i 

czasownika, jednak popełnia nieliczne błędy przy ich 

rozpoznawaniu. Popełnia drobne usterki 

wymieniając litery w alfabecie. 

Wyróżnia zdania, wyrazy, sylaby, głoski. Poprawnie 

dzieli wyrazy na sylaby i głoski. Rozpoznaje 

samogłoski i spółgłoski. Układa wyrazy i zdania z 

rozsypanek, rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, 

rozkazujące. Zna i nazywa znaki interpunkcyjne. 

Bezbłędnie rozpoznaje rzeczowniki i czasowniki. Zna 

kolejność liter w alfabecie. 

 

lic
ze

n
ie

 

Dodaje i odejmuje w zakresie 10 w wolnym 

tempie na konkretach z pomocą nauczyciela, 

Przy wsparciu nauczyciela porównuje liczby z 

użyciem znaków <,>,=. Popełnia błędy w 

obliczeniach. 

Sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci lub na 

konkretach w zakresie 10. Rozumie, że dodawanie  

i odejmowanie to działania wzajemnie odwrotne. 

Porównuje liczby z użyciem znaków +, < ,> 

Biegle liczy w pamięci w opracowywanym zakresie. 

Rozumie, że dodawanie i odejmowanie to działania 

wzajemnie odwrotne. Potrafi zastosować 

stwierdzenie w praktyce. Porównuje liczby z użyciem 

znaków +, < ,> 
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Wyróżnia dane i szukane, jednak nie 

dostrzega związku między nimi. Z pomocą 

nauczyciela rozwiązuje proste zadania 

tekstowe. 

Wyróżnia dane i szukane.  Dostrzega związki 

między nimi. Układa treść zadania do ilustracji. 

Umie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadanie 

tekstowe. 

Układa treść zadania do ilustracji i formuły 

matematycznej. Samodzielnie rozwiązuje zadania 

tekstowe proste i dwudziałaniowe. 

ge
o

m
et

ri
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Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne  

z pomocą nauczyciela je nazywa. 

Rozpoznaje figury geometryczne, określa 

właściwości figur z pomocą nauczyciela, mierzy 

odcinki. 

Rozpoznaje figury geometryczne, zna właściwości 

figur, rysuje odcinki i figury o określonych wymiarach. 
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Przy pomocy nauczyciela stosuje poznane 

wiadomości. Ma trudności z nazwami dni 

tygodnia, miesięcy i pór roku. 

 

Zna nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku. 

Odczytuje, zapisuje i ustawia pełne godziny na 

zegarze. Samodzielnie stosuje poznane 

wiadomości. Przy wsparciu nauczyciel liczy 

pieniądze i dokonuje pomiarów. 

Zna nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku. 

Odczytuje, zapisuje i ustawia pełne godziny na 

zegarze. Dokonuje obliczeń z jednostkami 

monetarnymi. Zna jednostki miary. Wykorzystuje 

poznane umiejętności w praktyce. 
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Słabo orientuje się w najbliższym otoczeniu. 

Nie zna nazw zawodów, myli pory roku, 

błędnie określa zmiany zachodzące w 

poszczególnych porach roku. Ma trudności ze 

wskazaniem nazw roślin i zwierząt z 

najbliższego otoczenia. 

Zna nazwy miast i wsi w najbliższej okolicy.  

Zna zasady przechowywania produktów 

żywnościowych. Zna strukturę rodziny. Zna 

urządzenia techniczne używane w domu. 

Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie. Zna i 

stosuje podstawowe przepisy ruchu drogowego. 

Poprawnie określa zmiany zachodzące w 

poszczególnych porach roku. Wykazuje 

zainteresowania przyrodnicze. 

 

Bardzo dobrze zna najbliższą okolicę. Zna dokładny 

adres zamieszkania. Bezpiecznie porusza się w szkole i 

poza nią. Wyróżnia zawody. Zna i stosuje zasady 

bezpiecznego użytkowania urządzeń technicznych 

używanych w domu. Określa zmiany zachodzące  

w przyrodzie w zależności od pory roku. Wie, jak 

racjonalnie się odżywiać, zna wartości odżywcze 

produktów spożywczych, warzyw i owoców. Rozumie 

konieczność ochrony środowiska. Objawia  

zainteresowaniaprzyrodnicze.           

Głównym kryterium oceniania edukacji artystyczno – ruchowej jest:  

stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, wysiłek włożony w wykonywaną pracę, osobiste predyspozycje ucznia. 

M
U

ZY
C

ZN
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Niechętnie podejmuje jakiekolwiek działania 

by zaśpiewać poznane  piosenki.   

Umie zaśpiewać kilka poznanych piosenek. 

Rytmicznie recytuje tekst, wyraża ruchem 

muzykę. W stopniu elementarnym gra na 

instrumentach. 

Bardzo chętnie i poprawnie śpiewa poznane piosenki. 

Ma duże poczucie rytmu. Gra na instrumentach 

poznane rytmy i melodie. 

R
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Dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną. 

Ćwiczenia wykonuje niechętnie, niepewnie i z 

większymi błędami technicznymi. Nie 

przestrzega zasad sportowej rywalizacji. 

Ćwiczenia wykonuje prawidłowo. Nie potrzebuje 

większych bodźców do pracy nad osobistym 

usprawnieniem. Na ogół dba o bezpieczeństwo 

swoje i kolegów. 

Bardzo dobra sprawność fizyczna. Ćwiczenia 

wykonane właściwą techniką, dokładnie i w 

odpowiednim tempie. Współdziała w zespole. 

Przestrzega zasad sportowej rywalizacji. 
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Wykonuje prace nieestetyczne, często ich nie 

kończy. Często nie podejmuje jakiegokolwiek 

wysiłku.  Nie wykorzystuje wyobraźni do pracy 

twórczej. Prace mają charakter odtwórczy. Nie 

zawsze bezpiecznie korzysta z przyborów 

potrzebnych w czasie zajęć. 

Wykonuje prace mało estetyczne, jednak pracuje 

z dużym zaangażowaniem. Stara się, by prace były 

oryginalne. Korzysta z uwag i sugestii nauczyciela. 

Zna zastosowanie narzędzi niezbędnych do 

działań plastyczno-technicznych i przestrzega 

zasad bezpieczeństwa. 

Wykonuje prace estetyczne. Pracuje z dużym 

zaangażowaniem. W pracy twórczej kieruje się 

własnymi pomysłami i wyobraźnią. Z uwagą i 

rozsądkiem korzysta z uwag nauczyciela. Pomaga 

innym dzieciom. Bezpiecznie korzysta z przyborów 

niezbędnych do zajęć. 
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Obsługuje komputer przy pomocy nauczyciela. 

Nie potrafi wykonać prostych rysunków, ani 

zadań w edytorze tekstu. Wymaga ciągłej 

pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. 

Obsługuje komputer, czasami wymaga pomocy 

nauczyciela. Posługuje się edytorem grafiki i 

tekstu. Wykonuje niektóre ćwiczenia. 

Prawidłowo i samodzielnie obsługuje komputer. 

Sprawnie obsługuje edytor grafiki i tekstu. Wykonuje 

ćwiczenia. 

 

Przedmiotowy system oceniania w klasie II 

R
o

d
za

j e
d

u
ka

cj
i 

U
m
ie
ję
tn
o
śc
i ocena 

niedostateczna 

[1] 

ocena  

dopuszczająca 

[2] 

ocena  

dostateczna 

[3] 

ocena  

dobra 

[4] 

ocena  

bardzo dobra 

[5] 

              ocena  

             celująca 

[6] 
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Głoskuje, czyta cicho, 

niewyraźnie, nie 

rozumie czytanego 

tekstu. 

 

Czyta sylabami, bardzo 

powoli, tylko częściowo 

rozumie czytany tekst. 

Czyta wyrazami, tempo 

wolne, nie zawsze 

potrafi odnaleźć 

określony fragment 

tekstu. 

Czyta poprawnie, 

zdaniami,  

ze zrozumieniem,  

tempo prawidłowe. 

Potrafi wyszukać w 

tekście potrzebne 

informacje. 

Czyta zdaniami, płynnie, 

ze zrozumieniem,  

z podziałem na role.  

Potrafi skorzystać ze 

słowników. 

Czyta płynnie, wyraziście,  w 

szybkim tempie,   z 

podziałem na role oraz   z 

intonacją. Rozumie każdy 

przeczytany tekst. 

Swobodnie korzysta z 

różnych źródeł informacji. 
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Wypowiada się 

okazjonalnie, 

pojedynczymi 

słowami, ma ubogie 

słownictwo. Ma 

problem z 

nauczeniem się 

wiersza na pamięć. 

Wypowiada się rzadko, 

chaotycznie, wypowiedź 

dłuższa jest nielogiczna  

i niespójna, wadliwie 

konstruuje zdania. 

Poezję recytuje z 

pomocą nauczyciela. 

Nie wypowiada się 

samorzutnie, dłuższe 

wypowiedzi formułuje 

przy pomocy 

nauczyciela, nie zawsze 

stosuje poprawne formy 

gramatyczne, 

przedmioty opisuje w 

sposób niespójny. 

Popełnia błędy podczas 

recytacji 

Formułuje pytania do 

tekstu,wypowiada się 

samorzutnie, zdaniami 

pojedynczymi, bierze 

udział w zbiorowym 

układaniu opisu i 

opowiadania, potrafi 

kulturalnie prowadzić 

rozmowę, poprawnie 

recytuje. 

Formułuje pytania  

w związku  

z interesującymi  

je tematami, stosuje 

poprawne formy 

gramatyczne, posiada 

bogate słownictwo, 

indywidualnie redaguje 

kilkuzdaniowe 

opowiadanie i opis, 

recytuje   z 

uwzględnieniem 

intonacji i interpunkcji. 

Samodzielnie układa 

twórcze opowiadania, 

wypowiada się samorzutnie, 

zdaniami złożonymi, 

indywidualnie opowiada 

wysłuchany tekst, aktywnie  

i kulturalnie uczestniczy w 

dyskusji, recytuje fragmenty 

prozy i poezję z 

odpowiednią intonacją           

i interpunkcją. 
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Nie układa zdań  

z rozsypanki, pisze 

nieestetycznie, 

przepisuje z licznymi 

błędami, nie pisze  

z pamięci ani ze 

słuchu, nie układa 

zdań na dany temat, 

nawet z pomocą 

nauczyciela. 

Porządkuje rozsypanki 

zdaniowe, teksty 

przepisuje z błędami, 

układa z pomocą 

nauczyciela tylko 

pojedyncze, proste 

zdania. W pisaniu z 

pamięci i ze słuchu nie 

uwzględnia poznanych, 

podstawowych zasad 

ortografii.  

Przepisuje z nielicznymi 

błędami, uczestniczy  

w zbiorowym 

redagowaniu opisu, 

opowiadania, pisaniu 

listu, potrafi 

samodzielnie 

zredagować 

kilkuzdaniową 

wypowiedź składającą 

się z prostych, 

pojedynczych zdań.  

 Popełnia liczne błędy 

pisząc z pamięci i ze 

słuchu. 

Pisze starannie,czytelnie, 

tempo pisania 

prawidłowe, konstruuje 

kilkuzdaniową 

wypowiedź pisemną  

na określony temat, 

uczestniczy w 

zbiorowym redagowaniu 

opisu, opowiadania, 

pisania listu 

Popełnia nieliczne błędy 

pisząc z pamięci i ze 

słuchu. 

 

Pismo czytelne, 

staranne, indywidualnie 

redaguje poprawną 

logicznie  

i gramatycznie 

kilkuzdaniową 

wypowiedź pisemną. 

Uczestniczy w 

zbiorowym redagowaniu 

opisu, opowiadania, 

pisania listu. 

Poprawnie pisze z 

pamięci i ze słuchu. 

Pisze czytelnie, bezbłędnie         

z pamięci i ze słuchu, 

indywidualnie układa 

wielozdaniowe, twórcze 

wypowiedzi pisemne 

(opowiadania, wiersze itp.). 

Uczestniczy w zbiorowym 

redagowaniu opowiadania, 

opisu, pisaniu listu. 
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Nie zna i nie stosuje 

podstawowych zasad 

ortografii. 

Zna, ale nie potrafi 

zastosować 

podstawowych zasad 

ortografii, pisze  

z błędami z pamięci 

i ze słuchu. 

Zna i stosuje 

podstawowe zasady 

ortografii, przepisuje 

oraz pisze z pamięci  

i ze słuchu z nielicznymi 

błędami. 

Stosuje zasady pisowni 

„rz”, „ó”, „ż” wymienne, 

„rz” po spółgłoskach, 

stosuje wielką literę  

w korespondencji, 

poprawnie przepisuje 

teksty pisane  

i drukowane, pisze 

poprawnie z pamięci 

tekst obejmujący 

poznany materiał 

ortograficzny. 

Poprawnie pisze  

z pamięci i ze słuchu, 

stosuje zasady pisania 

wyrazów z „ą” i „ę” oraz 

„ó”, „rz”, „ch”, „ż” 

niewymiennym, dba  

o poprawność 

ortograficzną, używa 

słownika 

ortograficznego. 

Stosuje zasady pisowni „rz”, 

„ó”, „ż” wymienne, „rz” po 

spółgłoskach, stosuje wielką 

literę w korespondencji, 

poprawnie przepisuje teksty 

pisane i drukowane, pisze 

poprawnie z pamięci tekst 

obejmujący poznany 

materiał ortograficzny, 

poprawnie pisze ze słuchu, 

Stosuje znaki 

interpunkcyjne, pisze 

poprawnie „nie” z 

przymiotnikami i 

czasownikami. 

gr
am

at
yk

a 

Nie rozpoznaje 

spółgłosek, 

samogłosek, sylab, 

nie rozróżnia 

rodzajów zdań,  

nie zna nazw 

podstawowych 

części mowy,  

nie rozróżnia liczby 

mnogiej 

i pojedynczej. 

Rozróżnia, choć nie 

nazywa i nie układa 

różnych rodzajów zdań, 

zna tylko podstawowe 

części mowy 

(rzeczownik, czasownik, 

przymiotnik), potrafi 

utworzyć liczbę 

pojedynczą i mnogą 

rzeczownika. 

 

Potrafi utworzyć liczbę 

pojedynczą i mnogą 

rzeczownika, czasownika  

i przymiotnika, rozróżnia 

przymiotniki jako 

określenia rzeczownika 

zna i stosuje praktycznie 

kolejność alfabetyczną 

wyrazów. 

Umie rozróżnić rodzaj 

rzeczownika,  wyróżnia 

rodzinę wyrazów, 

stosuje zgodne formy 

rzeczowników, 

czasowników  

i przymiotników, potrafi 

zastosować kolejność 

alfabetyvczną  wyrazów. 

Poprawnie łączy  

w zdaniu poznane części 

mowy, umie ustalić za 

pomocą pytań związki 

między wyrazami w 

zdaniu. 

Odmienia poznane części 

mowy, zawsze stosuje 

poprawne formy 

gramatyczne, używa 

nazewnictwa. 
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M
A

TE
M

A
TY

C
ZN

A
 

lic
ze

n
ie

 

Nie rozróżnia pojęcia 

liczby od cyfry,  

nie rozumie związku 

dodawania  

z odejmowaniem,  

nie zna tabliczki 

mnożenia i dzielenia 

w zakresie 30. 

Dodaje i odejmuje  

w zakresie 30, mnoży  

w zakresie 30, umie 

porównywać liczby  

z użyciem znaków <,>,=. 

Ma problem z 

opanowaniem znaków 

rzymskich.  

Pisze liczebniki, rozumie, 

że dodawanie  

i odejmowanie  

to działania wzajemnie 

odwrotne, popełnia 

błędy w mnożeniu  i 

dzieleniu w zakresie 50, 

stosuje własności 

dodawania i mnożenia, 

dodaje i odejmuje  

z zakresie 100, ale bez 

przekroczenia progu 

dziesiątkowego, zna 

kolejność wykonywania 

działań, ale nie zawsze  

ją stosuje. Posługując się 

znakami rzymskimi w 

zakresie XII popełnia 

błędy. 

Zna i stosuje tabliczkę 

mnożenia i dzielenia  

w zakresie 30, stosuje 

przemienność i łączność 

mnożenia, zna rolę 

nawiasu w obliczeniach 

matematycznych, zna 

i stosuje kolejność 

wykonywania działań, 

rozumie pojęcia 

dotyczące 

porównywania 

różnicowego , czyta 

i zapisuje liczby 

trzycyfrowe. 

Posługuje się poprawnie 

znakami rzymskimi w 

zakresie XII. 

Dodaje i odejmuje w 

zakresie100, mnoży i 

dzieli w zakresie 50, 

odczytuje i zapisuje 

liczby rzymskie  

w zakresie XII. 

Wie na co zwrócić 

uwagę przy 

porównywaniu liczb 

trzycyfrowych. 

Biegle wykonuje działania  

w zakresie 100, 

samodzielnie formułuje 

zasady matematyczne,  

Zebrał doświadczenia 

dotyczące parzystości i 

nieparzystości sum i różnic, 

odczytuje  

i zapisuje liczby rzymskie 

powyżej XII. 

M
A

TE
M

A
TY

C
ZN

A
 

za
d

an
ia

 t
e

ks
to

w
e 

Nie potrafi rozwiązać 

zadania tekstowego 

prostego, nawet z 

pomocą nauczyciela. 

Układa pytania  

do zadania, wyróżnia 

dane i szukane, ale nie 

dostrzega związku 

między nimi, z pomocą 

nauczyciela rozwiązuje 

proste zadania 

tekstowe. 

Wyróżnia dane  

i szukane, dostrzega 

związki między nimi, 

 układa treści zadania do 

ilustracji, umie rozwiązać 

proste, 

jednodziałaniowe 

zadanie tekstowe, a przy 

pomocy nauczyciela - 

zadanie tekstowe 

złożone. 

Układa treść zadania  

do ilustracji, 

samodzielnie rozwiązuje 

zadania tekstowe proste, 

a z niewielką pomocą – 

złożone. 

Przekształca zadanie 

tekstowe z dodawania  

na odejmowanie 

i z mnożenia  

na dzielenie, umie 

samodzielnie rozwiązać 

złożone zadanie 

tekstowe. 

Samodzielnie układa  

i rozwiązuje złożone zadania 

tekstowe, w tym  

na porównywanie 

różnicowe, szuka różnych 

sposobów rozwiązania 

zadania. 
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ge
o

m
et

ri
a 

Nie rozpoznaje 

podstawowych figur 

geometrycznych,  

nie rysuje i nie 

mierzy odcinków. 

Z pomocą nauczyciela 

rozpoznaje i nazywa 

podstawowe figury 

geometryczne, rysuje 

i mierzy odcinki 

z błędami. 

Rozpoznaje odcinki 

prostopadłe 

i równoległe, nazywa 

podstawowe figury 

geometryczne, oblicza 

długość łamanej. 

 

Konstruuje odcinki 

prostopadłe i 

równoległe, zna 

własności figur 

geometrycznych. 

Zna nazwy i rozpoznaje 

wszystkie poznane  

figury geometryczne, 

wymienia ich własności. 

Zna nazwy  

i rozpoznaje większość figur 

geometrycznych, jego 

umiejętności wykraczają 

poza program klasy II. 

u
m

ie
ję

tn
o

śc
i p

ra
kt

yc
zn

e 

Nie zna jednostek 

miar, myli je i ich 

skróty. 

Zna podstawowe 

jednostki miary, przy 

pomocy nauczyciela 

stosuje poznane 

wiadomości. 

 

Zna nazwy miesięcy, dni 

tygodnia, główne 

jednostki czasu, 

długości, pieniędzy i ich 

skróty, stosuje 

wiadomości  

z nielicznymi błędami. 

Odczytuje, zapisuje  

i ustawia godziny  

na zegarze, samodzielnie 

stosuje poznane 

wiadomości. Zna 

podstawowe jednostki 

miary. 

Odczytuje godziny  

w systemie 12- i 24- 

godzinnym, zna 

podstawowe jednostki 

miary oraz ich skróty, 

poznane wiadomości 

wykorzystuje w 

praktyce. 

Zna i biegle stosuje  

jednostki miary, jego 

wiadomości 

i umiejętności wykraczają 

poza program klasy II. Bierze 

udział w konkursach. 

 

p
la

st
yc

zn
o

- 
te

ch
n

ic
zn

a 

Nie podejmuje 

wysiłku aby 

cokolwiek zrobić. 

Wykonuje prace 

nieestetycznie, często  

ich nie kończy, stara się 

obsługiwać proste 

urządzenia tylko  

z pomocą dorosłych. 

Wykonuje prace mało 

estetycznie , 

schematyczne dotyczące 

określonego tematu, 

stara się obsługiwać 

proste urządzenia. 

 Jest przygotowany do 

zajęć. Wykonuje prace 

mało  estetycznie 

dotyczące określonego 

tematu, ale pracuje z 

dużym zaangażowaniem, 

umie posługiwać się 

narzędziami  

i urządzeniami 

codziennego użytku  pod 

kierunkiem nauczyciela. 

Wykonuje prace 

estetycznie dotyczące 

określonego tematu, 

korzysta z różnych 

technik plastycznych, 

pracuje z dużym 

zaangażowaniem, 

dobrze zna narzędzia, 

urządzenia codziennego 

użytku i potrafi się nimi 

posługiwać. 

Wykonuje prace estetycznie, 

stosuje ciekawe rozwiązania 

z własnej inicjatywy 

wykorzystuje różne 

materiały, bezpiecznie 

posługuje się narzędziami 

urządzenia codziennego 

użytku, bierze udział  

w konkursach. 



11 
 

A
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m
u

zy
cz

n
a 

Nie uczestniczy  

w zajęciach 

muzyczno – 

ruchowych,  

nie podejmuje zadań  

muzycznych. 

Uczestniczy w zajęciach 

muzyczno – ruchowych, 

ponosi minimalny 

wysiłek. 

Mało aktywnie 

uczestniczy w zajęciach 

muzyczno – ruchowych, 

wykonuje zadania 

muzyczne z dużymi 

trudnościami. 

Chętnie uczestniczy  

w zajęciach muzyczno – 

ruchowych, potrzebuje 

wskazówek i pomocy 

nauczyciela przy 

wykonaniu niektórych 

prac, śpiewa piosenki. 

Chętnie uczestniczy  

w zajęciach muzyczno – 

ruchowych, w miarę 

swoich możliwości 

odtwarza, rozpoznaje  

i tworzy muzykę. Śpiewa 

zbiorowo  

i indywidualnie poznane 

piosenki, określa nastrój 

utworów muzycznych. 

Aktywnie uczestniczy  

w zajęciach muzyczno – 

ruchowych, doskonale 

odtwarza, rozpoznaje  

i tworzy muzykę. 

Śpiewa zbiorowo  

i indywidualnie poznane 

piosenki, określa nastrój 

utworów muzycznych. 

Bierze udział w konkursach. 

ru
ch

o
w

a 

Nigdy nie ćwiczy  

na zajęciach. 

Niechętnie i rzadko 

uczestniczy w zajęciach 

ruchowych, nie potrafi 

wykonać prostych 

ćwiczeń. 

Niechętnie uczestniczy w 

zajęciach ruchowych, ma 

trudności  

z wykonywaniem 

prostych ćwiczeń, często 

jest nieprzygotowany  

do zajęć. 

Stara się uczestniczyć  

w zajęciach ruchowych 

przestrzega  zasad 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy, często  

ma odpowiedni strój,  

Chętnie uczestniczy  

w zajęciach ruchowych, 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy,  

ma zawsze odpowiedni 

strój, bardzo dobrze 

wykonuje różne 

ćwiczenia gimnastyczne. 

Bierze udział  

w dodatkowych szkolnych  

i pozaszkolnych zajęciach 

sportowych, konkursach, 

zabawach. Właściwie 

zachowuje się  

w sytuacjach zwycięstwa  

i porażki 
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SP
O
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C

ZN
O

 –
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R
ZY

R
O

D
N

IC
ZA

 

 

Nie odróżnia dobra 

od zła, nie zna zasad 

savoir – vivre, nie 

respektuje praw  

i obowiązków ucznia, 

nie zna budowy 

warstwowej lasu, ani 

znaczenia lasu i pola 

dla człowieka, 

niewłaściwie 

wymienia zwierzęta 

spotykane w lesie,  

na polu, nie 

orientuje się na 

mapie. 

Z pomocą nauczyciela 

omawia budowę 

warstwową lasu, oraz 

znaczenie lasu i pola dla 

człowieka, zazwyczaj 

poprawnie wymienia 

zwierzęta spotykane  

w lesie, na polu,  

z pomocą nauczyciela 

wyszukuje na mapie 

główne miasta Polski, 

określa kierunki. Umie 

podać proste przykłady 

wykorzystania wody 

przez człowieka. 

Rozróżnia pracę rolnika  

i leśnika, wymienia 

warstwy lasu oraz 

niektóre rośliny tych 

warstw, umie podać 

znaczenie wody  

w przyrodzie i dla 

człowieka, wskazuje  

na mapie podane 

kierunki geograficzne, 

stolicę i swoje miasto. 

Zna pracę rolnika, 

leśnika, rybaka. 

Rozróżnia produkty 

pochodzenia roślinnego 

i zwierzęcego. Potrafi 

wymienić rośliny 

uprawiane przez 

człowieka. Wymienia 

rośliny i zwierzęta. Zna 

kierunki geograficzne 

i najważniejsze miasta  

i rzeki Polski. Wymienia 

kilka roślin chronionych, 

wie jak należy dbać  

o środowisko. 

Potrafi opowiedzieć  

o pracy rybaka, rolnika  

i leśnika. Rozpoznaje i 

nazywa rośliny oleiste, 

okopowe i włókniste. 

Wymienia produkty 

pochodzenia 

zwierzęcego 

i roślinnego. Zna 

elementy pogody. 

Potrafi wymienić wiele 

roślin 

i zwierząt leśnych 

i polnych. Potrafi podać 

nazwy roślin 

chronionych. 

Samodzielnie określa 

kierunki  

na mapie, potrafi 

wskazać ważne rzeki  

i miasta Polski oraz 

główne krainy 

geograficzne.  

Umie obserwować, 

analizować i opisywać 

zjawiska przyrody. Określa 

typ lasu, wymienia jego 

piętra, omawia roślinność 

oraz zwierzęta. Rozumie 

potrzebę ochrony przyrody . 

Potrafi wskazać na mapie 

dopływy głównych polskich 

rzek, mniejsze miasta, 

jeziora. Objaśnia krążenie 

wody w przyrodzie. Zna 

większość polskich roślin 

chronionych. Potrafi 

wskazać na mapie i nazwać 

Parki Narodowe. 
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Przedmiotowy system oceniania w klasie III 

 

R
o

d
za

j e
d

u
ka

cj
i 

U
m
ie
ję
tn
o
śc
i 

ocena 

niedostateczna 

 

[1] 

ocena  

dopuszczająca 

 

[2] 

ocena  

dostateczna 

 

[3] 

ocena  

dobra 

 

[4] 

ocena  

bardzo dobra 

 

[5] 

ocena  

celująca 

 

[6] 

P
O

LO
N

IS
TY

C
ZN

A
 

cz
yt

an
ie

 

Głoskuje, czyta cicho, 

niewyraźnie, bez 

zrozumienia 

 

Czyta sylabami, bardzo 

powoli, tylko częściowo 

rozumie czytany tekst. 

Czyta wyrazami, tempo 

wolne, nie zawsze 

potrafi odnaleźć 

określony fragment 

tekstu. 

Czyta poprawnie, 

zdaniami,  

ze zrozumieniem,  

tempo prawidłowe. 

Wyszukuje w tekście 

potrzebne informacje. 

Czyta zdaniami, płynnie, 

ze zrozumieniem,  

z podziałem na role.  

Korzysta ze słowników i 

encyklopedii. 

Czyta płynnie, wyraziście, w 

szybkim tempie, z podziałem 

na role i z zastosowaniem 

techniki języka mówionego 

(zmiana intonacji głosu). 

Rozumie każdy przeczytany 

tekst. Swobodnie korzysta z 

różnych źródeł informacji. 
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n
ie

 

Wypowiada się 

okazjonalnie, 

pojedynczymi 

słowami, ma ubogie 

słownictwo. Ma 

problem z 

nauczeniem się 

wiersza na pamięć. 

Wypowiada się rzadko, 

chaotycznie, wypowiedź 

dłuższa jest nielogiczna  

i niespójna, wadliwie 

konstruuje zdania. 

Poezję recytuje z 

pomocą nauczyciela. 

Nie wypowiada się 

samorzutnie, dłuższe 

wypowiedzi formułuje 

przy pomocy 

nauczyciela, nie zawsze 

stosuje poprawne formy 

gramatyczne, 

przedmioty opisuje w 

sposób niespójny. 

Popełnia błędy podczas 

recytacji 

Wypowiada się 

samorzutnie, zdaniami 

pojedynczymi, formułuje 

proste pytania do tekstu, 

bierze udział  

w zbiorowym układaniu 

opisu i opowiadania, 

układa kilkuzdaniowe, 

spójne wypowiedzi, 

potrafi kulturalnie 

prowadzić rozmowę, 

poprawnie recytuje. 

Wypowiada się zdaniami 

złożonymi, formułuje 

pytania w związku  

z interesującymi  

je tematami, stosuje 

poprawne formy 

gramatyczne, posiada 

bogate słownictwo, 

indywidualnie redaguje 

kilkuzdaniowe 

opowiadanie i opis, 

recytuje poezję z 

uwzględnieniem 

intonacji i interpunkcji. 

Często wypowiada się 

samorzutnie, zdaniami 

złożonymi, udziela spójnych, 

wielozdaniowych 

odpowiedzi, układa 

samodzielnie twórcze 

opowiadania, aktywnie  

i kulturalnie uczestniczy  

w dyskusji, recytuje 

fragmenty prozy i poezję z 

odpowiednią intonacją i 

interpunkcją. 

p
is

an
ie

 

Nie układa zdań  

z rozsypanki, pisze 

nieestetycznie, 

przepisuje z licznymi 

błędami, nie pisze  

z pamięci ani ze 

słuchu, nie układa 

zdań na dany temat, 

nawet z pomocą 

nauczyciela. 

Porządkuje rozsypanki 

zdaniowe, teksty 

przepisuje z błędami, 

układa z pomocą 

nauczyciela tylko 

pojedyncze, proste 

zdania. W pisaniu z 

pamięci i ze słuchu nie 

uwzględnia poznanych, 

podstawowych zasad 

ortografii.  

Przepisuje z nielicznymi 

błędami, uczestniczy  

w zbiorowym 

redagowaniu opisu, 

opowiadania, pisaniu 

listu, potrafi 

samodzielnie 

zredagować 

kilkuzdaniową 

wypowiedź składającą 

się z prostych, 

pojedynczych zdań.  

 Popełnia liczne błędy 

pisząc z pamięci i ze 

słuchu. 

Pisze płynnie, czytelnie, 

tempo pisania 

prawidłowe, konstruuje 

kilkuzdaniową 

wypowiedź pisemną  

na określony temat. 

Popełnia nieliczne błędy 

pisząc z pamięci i ze 

słuchu. 

 

Pismo czytelne, 

indywidualnie redaguje 

poprawną logicznie  

i gramatycznie 

kilkuzdaniową 

wypowiedź pisemną. 

Poprawnie pisze z 

pamięci i ze słuchu. 

 

Pisze czytelnie, bezbłędnie z 

pamięci i ze słuchu, 

indywidualnie układa 

wielozdaniowe, twórcze 

wypowiedzi pisemne 

(opowiadania, wiersze itp.). 
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N
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C
ZN
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o
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Nie zna i nie stosuje 

podstawowych zasad 

ortografii. 

Zna, ale nie potrafi 

zastosować 

podstawowych zasad 

ortografii, pisze  

z błędami z pamięci 

i ze słuchu. 

Zna i stosuje 

podstawowe zasady 

ortografii, przepisuje 

oraz pisze z pamięci  

i ze słuchu z nielicznymi 

błędami. 

Stosuje zasady pisowni 

„rz”, „ó”, „ż” wymienne, 

„rz” po spółgłoskach, 

stosuje wielką literę  

w korespondencji, 

poprawnie przepisuje 

teksty pisane  

i drukowane, pisze 

poprawnie z pamięci 

tekst obejmujący 

poznany materiał 

ortograficzny. 

Poprawnie pisze  

z pamięci i ze słuchu, 

stosuje zasady pisania 

wyrazów z „ą” i „ę” oraz 

„ó”, „rz”, „ch”, „ż” 

niewymiennym, dba  

o poprawność 

ortograficzną, używa 

słownika 

ortograficznego. 

Stosuje znaki 

interpunkcyjne, pisze 

poprawnie „nie” z różnymi 

częściami mowy. 

gr
am

at
yk

a 

Nie rozpoznaje 

spółgłosek, 

samogłosek, sylab, 

nie rozróżnia 

rodzajów zdań,  

nie zna nazw 

podstawowych 

części mowy,  

nie rozróżnia liczby 

mnogiej 

i pojedynczej. 

Rozróżnia, choć nie 

nazywa i nie układa 

różnych rodzajów zdań, 

zna tylko podstawowe 

części mowy 

(rzeczownik, czasownik, 

przymiotnik), potrafi 

utworzyć liczbę 

pojedynczą i mnogą 

rzeczownika. 

 

Potrafi utworzyć liczbę 

pojedynczą i mnogą 

rzeczownika, czasownika  

i przymiotnika, rozróżnia 

przymiotniki jako 

określenia rzeczownika 

zna i stosuje praktycznie 

kolejność alfabetyczną 

wyrazów. 

Umie rozróżnić rodzaj 

rzeczownika, czasownika 

i przymiotnika, wyróżnia 

rodzinę wyrazów, 

stosuje zgodne formy 

rzeczowników, 

czasowników  

i przymiotników, rozwija 

zdania poprzez 

dodawanie wyrazów, 

ogranicza ilość wyrazów 

w zdaniu. 

Poprawnie łączy  

w zdaniu poznane części 

mowy, rozróżnia 

przysłówek i liczebnik 

(bez używania 

nazewnictwa), umie 

ustalić za pomocą pytań 

związki między 

wyrazami w zdaniu. 

Odmienia poznane części 

mowy, tworzy przysłówki  

od przymiotników, zawsze 

stosuje poprawne formy 

gramatyczne, używa 

nazewnictwa. 
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Nie rozróżnia pojęcia 

liczby od cyfry,  

nie rozumie związku 

dodawania  

z odejmowaniem,  

nie zna tabliczki 

mnożenia i dzielenia 

w zakresie 30. 

Dodaje i odejmuje  

w zakresie 30, mnoży  

w zakresie 30, umie 

porównywać liczby  

z użyciem znaków <,>,=. 

Ma problem z 

opanowaniem znaków 

rzymskich.  

Pisze liczebniki, rozumie, 

że dodawanie  

i odejmowanie  

to działania wzajemnie 

odwrotne, popełnia 

błędy w mnożeniu  i 

dzieleniu w zakresie 100, 

stosuje własności 

dodawania i mnożenia, 

dodaje i odejmuje  

z zakresie 100, ale bez 

przekroczenia progu 

dziesiątkowego, zna 

kolejność wykonywania 

działań, ale nie zawsze  

ją stosuje. Posługując się 

znakami rzymskimi w 

zakresie XII popełnia 

błędy. 

Zna i stosuje tabliczkę 

mnożenia i dzielenia  

w zakresie 100, stosuje 

przemienność i łączność 

mnożenia, zna rolę 

nawiasu w obliczeniach 

matematycznych, zna 

i stosuje kolejność 

wykonywania działań, 

rozumie pojęcia 

dotyczące 

porównywania 

różnicowego  

i ilorazowego, czyta 

i zapisuje liczby  

do 1 000. Posługuje się 

poprawnie znakami 

rzymskimi w zakresie XII. 

Bezbłędnie dodaje i 

odejmuje, mnoży  

i dzieli w zakresie 100, 

odczytuje i zapisuje 

liczby rzymskie  

w zakresie XX, wykonuje 

obliczenia pisemne w 

zakresie 1000. 

Biegle wykonuje działania  

w zakresie 1000, 

samodzielnie formułuje 

zasady matematyczne, 

wykonuje działania  

na ułamkach, jego 

umiejętności wykraczają 

poza program klasy III. 

M
A
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M
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za
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ia

 t
e

ks
to

w
e 

Nie potrafi rozwiązać 

zadania tekstowego 

prostego, nawet z 

pomocą nauczyciela. 

Układa pytania  

do zadania, wyróżnia 

dane i szukane, ale nie 

dostrzega związku 

między nimi, z pomocą 

nauczyciela rozwiązuje 

proste zadania 

tekstowe. 

Wyróżnia dane  

i szukane, dostrzega 

związki między nimi, 

 układa treści zadania do 

ilustracji, umie rozwiązać 

proste, 

jednodziałaniowe 

zadanie tekstowe, a przy 

pomocy nauczyciela - 

zadanie tekstowe 

złożone. 

Układa treść zadania  

do różnych działań, 

samodzielnie rozwiązuje 

zadania tekstowe proste, 

a z niewielką pomocą – 

złożone. 

Przekształca zadanie 

tekstowe z dodawania  

na odejmowanie 

i z mnożenia  

na dzielenie, umie 

samodzielnie rozwiązać 

złożone zadanie 

tekstowe, rozwiązuje 

zadania tekstowe  

na porównanie 

różnicowe i ilorazowe. 

Samodzielnie układa  

i rozwiązuje złożone zadania 

tekstowe, w tym  

na porównywanie różnicowe 

i ilorazowe, szuka różnych 

sposobów rozwiązania 

zadania. 
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Nie rozpoznaje 

podstawowych figur 

geometrycznych,  

nie rysuje i nie 

mierzy odcinków. 

Z pomocą nauczyciela 

rozpoznaje i nazywa 

podstawowe figury 

geometryczne, rysuje 

i mierzy odcinki 

z błędami. 

Rozpoznaje odcinki 

prostopadłe 

i równoległe, nazywa 

podstawowe figury 

geometryczne, oblicza 

długość łamanej. 

 

Konstruuje odcinki 

prostopadłe i 

równoległe, zna 

własności figur 

geometrycznych, oblicza 

obwody figur 

geometrycznych z 

pomocą nauczyciela. 

Zna nazwy i rozpoznaje 

wszystkie poznane  

w kl. III figury 

geometryczne, oblicza 

obwody figur 

geometrycznych 

Potrafi obliczyć długość 

boku, zna nazwy  

i rozpoznaje większość figur 

geometrycznych, jego 

umiejętności wykraczają 

poza program klasy III. 

u
m

ie
ję

tn
o
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Nie zna jednostek 

miar, myli je i ich 

skróty. 

Zna podstawowe 

jednostki miary, przy 

pomocy nauczyciela 

stosuje poznane 

wiadomości. 

 

Zna nazwy miesięcy, dni 

tygodnia, główne 

jednostki czasu, 

długości, pieniędzy i ich 

skróty, stosuje 

wiadomości  

z nielicznymi błędami. 

Odczytuje, zapisuje  

i ustawia godziny  

na zegarze, samodzielnie 

stosuje poznane 

wiadomości. 

Odczytuje godziny  

w systemie 12- i 24- 

godzinnym, zna 

wszystkie jednostki 

miary oraz ich skróty, 

poznane wiadomości 

wykorzystuje w 

praktyce. 

Zna i biegle stosuje 

wszystkie jednostki miary, 

jego wiadomości 

i umiejętności wykraczają 

poza program klasy III. 

Bierze udział w konkursach. 

 

p
la
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Nie podejmuje 

wysiłku aby 

cokolwiek zrobić. 

Wykonuje prace 

nieestetycznie, często  

ich nie kończy, stara się 

obsługiwać proste 

urządzenia tylko  

z pomocą dorosłych. 

Wykonuje prace mało 

estetycznie , 

schematyczne dotyczące 

określonego tematu, 

stara się obsługiwać 

proste urządzenia. 

Wykonuje prace mało 

estetycznie dotyczące 

określonego tematu,  

ale pracuje z dużym 

zaangażowaniem, umie 

posługiwać się 

narzędziami  

i urządzeniami 

codziennego użytku  pod 

kierunkiem nauczyciela. 

Wykonuje prace 

estetycznie dotyczące 

określonego tematu, 

korzysta z różnych 

technik plastycznych, 

pracuje z dużym 

zaangażowaniem, 

dobrze zna narzędzia, 

urządzenia codziennego 

użytku i potrafi się nimi 

posługiwać. 

Wykonuje prace estetycznie, 

stosuje ciekawe rozwiązania 

z własnej inicjatywy 

wykorzystuje różne 

materiały, bezpiecznie 

posługuje się narzędziami 

urządzenia codziennego 

użytku, bierze udział  

w konkursach. 
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Nie uczestniczy  

w zajęciach 

muzyczno – 

ruchowych,  

nie podejmuje zadań  

muzycznych. 

Uczestniczy w zajęciach 

muzyczno – ruchowych, 

ponosi minimalny 

wysiłek. 

Mało aktywnie 

uczestniczy w zajęciach 

muzyczno – ruchowych, 

wykonuje zadania 

muzyczne z dużymi 

trudnościami. 

Chętnie uczestniczy  

w zajęciach muzyczno – 

ruchowych, ma 

trudności z prawidłowym 

odtwarzaniem, 

rozpoznawaniem  

i tworzeniem muzyki. 

Chętnie uczestniczy  

w zajęciach muzyczno – 

ruchowych, w miarę 

swoich możliwości 

odtwarza, rozpoznaje  

i tworzy muzykę. 

Aktywnie uczestniczy  

w zajęciach muzyczno – 

ruchowych, doskonale 

odtwarza, rozpoznaje  

i tworzy muzykę. 

ru
ch

o
w

a 

Nigdy nie ćwiczy  

na zajęciach. 

Niechętnie i rzadko 

uczestniczy w zajęciach 

ruchowych, nie potrafi 

wykonać prostych 

ćwiczeń. 

Niechętnie uczestniczy w 

zajęciach ruchowych, ma 

trudności  

z wykonywaniem 

prostych ćwiczeń, często 

jest nieprzygotowany  

do zajęć. 

Stara się uczestniczyć  

w zajęciach ruchowych, 

pokonuje trudności, 

które napotyka podczas 

realizacji ćwiczeń. 

Chętnie uczestniczy  

w zajęciach ruchowych, 

dba o swoje 

bezpieczeństwo, 

dostrzega konieczność 

współpracy, stara się 

bardzo dobrze 

wykonywać różne 

ćwiczenia. 

Bierze udział  

w dodatkowych szkolnych  

i pozaszkolnych zajęciach 

sportowych, konkursach, 

zabawach. 
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Nie odróżnia dobra 

od zła, nie zna zasad 

savoir – vivre, nie 

respektuje praw  

i obowiązków ucznia, 

nie zna budowy 

warstwowej lasu, ani 

znaczenia lasu i pola 

dla człowieka, 

niewłaściwie 

wymienia zwierzęta 

spotykane w lesie,  

na polu, nie 

orientuje się na 

mapie. 

Z pomocą nauczyciela 

omawia budowę 

warstwową lasu, oraz 

znaczenie lasu i pola dla 

człowieka, zazwyczaj 

poprawnie wymienia 

zwierzęta spotykane  

w lesie, na polu,  

z pomocą nauczyciela 

wyszukuje na mapie 

główne miasta Polski, 

określa kierunki. Umie 

podać proste przykłady 

wykorzystania wody 

przez człowieka. 

Rozróżnia pracę rolnika  

i leśnika, wymienia 

warstwy lasu oraz 

niektóre rośliny tych 

warstw, umie podać 

znaczenie wody  

w przyrodzie i dla 

człowieka, wskazuje  

na mapie podane 

kierunki geograficzne, 

stolicę i swoje miasto. 

Zna pracę rolnika, 

leśnika, rybaka. 

Rozróżnia produkty 

pochodzenia roślinnego 

i zwierzęcego. Potrafi 

wymienić rośliny 

uprawiane przez 

człowieka. Wymienia 

warstwy lasu, oraz ich 

roślinność i zwierzęta. 

Zna kierunki 

geograficzne 

i najważniejsze miasta  

i rzeki Polski. Potrafi 

wymienić trzy stany 

skupienia wody i podać 

jej znaczenie. Wymienia 

kilka roślin chronionych, 

wie jak należy dbać  

o środowisko. 

Potrafi opowiedzieć  

o pracy rybaka, rolnika  

i leśnika. Rozpoznaje i 

nazywa rośliny oleiste, 

okopowe i włókniste. 

Wymienia produkty 

pochodzenia 

zwierzęcego 

i roślinnego. Zna 

budowę lasu, potrafi 

wymienić wiele roślin 

i zwierząt leśnych 

i polnych. Samodzielnie 

określa kierunki  

na mapie, potrafi 

wskazać ważne rzeki  

i miasta Polski oraz 

główne krainy 

geograficzne. Omawia 

stany skupienia wody  

i ich rolę w przyrodzie. 

Zna nazwy kilku Parków 

Narodowych, rozumie 

ich znaczenie, potrafi 

podać nazwy roślin 

chronionych. 

Umie obserwować, 

analizować i opisywać 

zjawiska przyrody. Określa 

typ lasu, wymienia jego 

piętra, omawia roślinność 

oraz zwierzęta, także 

łańcuchy pokarmowe. 

Potrafi wskazać na mapie 

dopływy głównych polskich 

rzek, mniejsze miasta, 

jeziora. Objaśnia krążenie 

wody w przyrodzie. Zna 

większość polskich roślin 

chronionych, potrafi 

wskazać na mapie i nazwać 

Parki Narodowe. Rozumie 

potrzebę ochrony przyrody. 

 

 

 


