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Edukacja polonistyczna
Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst
literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.
Pisanie. Pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu z zachowaniem prawidłowego
kształtu liter i ich połączeo, zna i zawsze stosuje zasady ortograficzne, tworzy
swobodne teksty. układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6–10 poprawnych
wypowiedzeo w ramach zagadnieo opracowanych podczas zajęd; opisuje np.
osobę, przedmiot, element świata przyrody na podstawie własnych obserwacji
lub lektury;
Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne pod względem
językowym, posługuje się bogatym słownictwem (stosuje np. związki
frazeologiczne), potrafi wyrazid i uzasadnid swoją opinię na każdy temat.
Czytanie. Czyta płynnie i wyraziście pełnymi zdaniami tekst do kl.III, czyta
płynnie z podziałem na role, umie czytad cicho ze zrozumieniem tekst
literatury popularnej i odpowiadad na pytania z nim związane.
Pisanie. Umie pisad z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego
słownictwa, zna i stosuje zasady ortograficzne, układa zdania pojedyncze
rozwinięte, potrafi napisad swobodny tekst na określony temat, płynnie,
czytelnie i estetycznie pisze wyrazy i zdania.
Mówienie. Wypowiada się w uporządkowanej formie, potrafi
poprawnie, w rozwiniętej formie wypowiadad się na temat przeżyd
i własnych doświadczeo, posiada bogaty zasób słownictwa,
Czytanie. Czyta zdaniami, popełnia nieliczne błędy, po samodzielnym
przeczytaniu tekstu odpowiada na proste pytania.
Pisanie. Poprawnie zapisuje wyrazy i zdania z pamięci i ze słuchu, zna
i zazwyczaj stosuje zasady ortograficzne, potrafi samodzielnie ułożyd
i zapisad poprawne pod względem językowym zdanie pojedyncze rozwinięte
Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi, rozwiniętymi,
poprawnymi pod względem językowym i logicznym.
Czytanie. Czyta wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny połączyd
wyrazy w zdania, popełnia błędy, po samodzielnym przeczytaniu tekstu
odpowiada na proste pytania czasami z pomocą nauczyciela.
Pisanie. Zapisuje większośd wyrazów i zdao popełniając nieliczne błędy, zna
zasady ortograficzne, ale nie zawsze potrafi je zastosowad podczas
samodzielnego pisania. Czasami błędnie konstruuje zdania pojedyncze
rozwinięte.
Mówienie. Wypowiada się zdaniami pojedynczymi rozwiniętymi,
popełnia drobne błędy językowe lub logiczne, czasem powtarza wyrazy
lub zdania
Czytanie. Czyta sylabami, głoskami, popełnia liczne błędy, potrafi
w wolnym tempie przeczytad ze zrozumieniem tekst i prawidłowo
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odpowiedzied na niektóre pytania z nim związane, wyróżnia postacie nie
zawsze
wydarzenia.
Pisanie. Pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy, nie potrafi
wykorzystad poznanych zasad ortograficznych, pisze i układa zdanie
pojedyncze z pomocą nauczyciela
Mówienie. Wypowiada się zdaniami prostymi, popełnia sporo
błędów językowych i logicznych, wykazuje ubogi zasób słownictwa.
Czytanie. Czyta bardzo wolno, czasem głoskuje, ma trudności
z przeczytaniem wielosylabowych wyrazów, zniekształca je lub w ogóle nie
przeczyta tekstu, nie potrafi samodzielnie przeczytad tekstu, nie czyta ze
zrozumieniem
Pisanie. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia bardzo liczne błędy,
opuszcza lub przestawia litery i wyrazy, nie stosuje zasad ortograficznych, nie
potrafi ułożyd i zapisad zdania prostego nawet z pomocą nauczyciela
Mówienie. Ma kłopoty z wypowiadaniem się na temat, na pytania odpowiada
jednym wyrazem lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi.
Edukacja matematyczna
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane
liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000). Mnoży i dzieli w pamięci
w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze od
20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka
(uzupełnia okienko); stosuje własne strategie, wykonując obliczenia;
posługuje się znakiem równości i znakami czterech podstawowych działao;
Zadania tekstowe. Samodzielnie rozwiązuje dowolną metodą złożone zadania
dwudziałaniowe i bez trudu układa treśd do zadania, rysunku, schematu
graficznego, działania arytmetycznego
Umiejętności praktyczne. Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów
długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych
jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, zawsze
prawidłowo
i samodzielnie dokonuje prostych obliczeo pieniężnych w różnych
jednostkach, zawsze prawidłowo i samodzielnie wykonuje obliczenia
kalendarzowe, pisze
i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich).Wykorzystuje warcaby,
szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia
strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; przekształca gry, tworząc
własne strategie i zasady organizacyjne;
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
Rozumie i sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100, rozumie
i sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 100, sprawdza wynik dodawania za
pomocą odejmowania i wynik mnożenia za pomocą dzielenia,
rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka.
Zadania tekstowe. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste i
złożone zadania z treścią, umie układad treśd zadao do sytuacji
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życiowej, rysunku, działania arytm.
Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosowad poznane wiadomości
dotyczące jednostek miary, wagi, czasu, pieniędzy. Samodzielnie oblicza
obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
Samodzielnie dodaje i odejmuje i odejmuje liczby w zakresie 100, mnoży
i dzieli w zakresie 100, popełnia nieliczne błędy.
Zadania tekstowe. Potrafi samodzielnie rozwiązad proste zadanie tekstowe
Umiejętności praktyczne. Umie praktycznie zastosowad większośd poznanych
wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu i pieniędzy. Mierzy
i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
Większośd działao na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 wykonuje
poprawnie, mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając nieliczne błędy, zdarza
się, że liczy na konkretach
Zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem z pomocą
Umiejętności praktyczne. Popełnia nieliczne błędy przy dokonywaniu
pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych.
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
Dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach,
mnoży i dzieli w zakresie 100 popełniając błędy lub działając na konkretach.
Zadania tekstowe. Proste zadania jednodziałaniowe rozwiązuje
wyłącznie z pomocą nauczyciela.
Umiejętności praktyczne. Z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości,
masy, czasu i obliczeo pieniężnych, często popełnia błędy
w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności
z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek.
Działania w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.
Popełnia bardzo liczne błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie
1000, nie potrafi opanowad mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Nie
posiada ukształtowanego
pojęcia
dziesiątkowego
systemu
pozycyjnego
Zadania tekstowe. Nie rozwiązuje zadao tekstowych nawet z pomocą
nauczyciela
Umiejętności praktyczne. Mimo pomocy nie dokonuje obliczeo
zegarowych, pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych
jednostek, nie potrafi liczyd pieniędzy, nie zapisuje dat.
Edukacja społeczna
Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole,
drużyna sportowa, społecznośd lokalna, naród; respektuje normy i reguły
postępowania w tych grupach; wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa
i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je
w codziennym życiu . Opowiada o legendarnym powstaniu paostwa polskiego,
wyjaśnia związek legendy z powstaniem godła i barw narodowych, przedstawia
wybrane legendy dotyczące regionu, w którym mieszka lub inne. Rozpoznaje i
nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której mieszka, wyjaśnia pojęcie
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„patron”, wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy i króla Polski,
obecnego prezydenta Polski, wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski.
Opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie
i prezentuje informacje o wielkich Polakach: królowa Jadwiga, król Stefan
Batory, astronom Mikołaj Kopernik, noblistka Maria Skłodowska-Curie,
alpinistka Wanda Rutkiewicz, papież Jan Paweł II, nauczycielka – cichociemna
gen. Elżbieta Zawacka „Zo”.
Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole,
drużyna sportowa, społecznośd lokalna, naród; respektuje normy i reguły
postępowania w tych grupach; przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa
w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i
zasad; rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy; rozpoznaje i nazywa patrona
szkoły, miejscowości, w której mieszka, wyjaśnia pojęcie „patron”, wyjaśnia
znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich;
Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole,
respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach; ocenia swoje
postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak:
sprawiedliwośd, obowiązkowośd, odpowiedzialnośd, przyjaźo, życzliwośd,
Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa
w szkole, Stara się przestrzegad norm społecznych.
Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole,
jednak rzadko respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach; nie
zawsze przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego
w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad; nie zawsze
rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy;
Nie identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa
w szkole, rzadko respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach; nie
przyjmuje konsekwencji swojego uczestnictwa w grupie i własnego
w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad; nie rozpoznaje:
godło, barwy, hymn narodowy;
Edukacja przyrodnicza
Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, zna swoją
miejscowośd, potrafi opowiadad o zabytkach i ciekawych miejscach, potrafi
posługiwad się mapą, umie obserwowad zjawiska przyrodnicze, analizowad je,
wyjaśniad, posługuje się mapą, wskazuje na niej większe miasta, rzeki, regiony.
Tworzy i kompletuje samodzielne zbiory o tematyce przyrodniczej. określa
położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje
charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca,
np. miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze
przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny
rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe.
Posiada rozległa wiedzę o otaczającym świecie. Obserwuje i opowiada
o poznanych zjawiskach przyrodniczych. Dostrzega związki przyczynowoskutkowe zachodzące w przyrodzie, rozpoznaje zboża, rośliny oleiste
i włókniste okopowe oraz wodne, tworzy łaocuch pokarmowy zwierząt,
wyróżnia warstwy lasu i zna jego znaczenie, zna większośd roślin chronionych,
charakteryzuje zwierzęta różnych środowisk, określa kierunki na mapie, zna
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najstarsze miasta Polski i jej rzeki, stosuje w praktyce wiadomości
i umiejętności dotyczące zachowania w ruchu drogowym, zna własne ciało,
przestrzega zasad higieny.
Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społeczno–
przyrodniczym. Orientuje się czym zajmują się ludzie pracujący w najbliższej
okolicy, zna swoją dzielnicę, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie,
zna i stosuje zasady zachowania się na drodze, zna budowę roślin
i zwierząt oraz tryb ich życia, rozpoznaje rośliny oleiste, włókniste
i okopowe, wymienia i opisuje warstwy lasu, tworzy proste łaocuchy
pokarmowe, zazwyczaj przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia,
szanuje otaczające środowisko.
Częściowo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno
-przyrodniczym, posiada podstawowe wiadomości dotyczące lasu, ochrony
środowiska, środków transportu i zachowania się w ruchu drogowym, zna
najstarsze miasta i wyróżnia krajobrazy Polski, rozpoznaje rośliny oleiste,
włókniste, okopowe i wodne, wymienia i nazywa warstwy lasu, tworzy
proste łaocuchy pokarmowe, nie zawsze przestrzega zasad higieny.
Z pomocą nauczyciela wypowiada się na temat środowiska, posiada
wycinkową wiedzę o otaczającym środowisku, wymienia gatunki zwierząt
żyjących w lesie na polu i w wodzie, nazywa zboża, rośliny oleiste, włókniste
i okopowe, wyróżnia warstwy lasu, zna zasady bezpieczeostwa dotyczące
pieszych, nie zawsze przestrzega zasad higieny,
Nie orientuje się w otaczającym środowisku, nie rozumie
zachodzących w przyrodzie zjawisk i niechętnie je obserwuje, nie dba
o rośliny klasowe i otaczające środowisko, nie stosuje zasad
bezpieczeostwa w ruchu drogowym.
Edukacja plastyczna
Treśd pracy jest zawsze adekwatna do tematu, poszukuje oryginalnych
rozwiązao, elementy są właściwie rozplanowane na płaszczyźnie
i w przestrzeni, praca odznacza się rozmaitością elementów i dbałością
o szczegóły, Chętnie wykonuje prace dodatkowe z własnej inicjatywy. Nazywa
dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki
użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę,
grafikę komputerową.
Za pomocą prac plastycznych przedstawia zjawiska otaczającej
rzeczywistości, dba o dobór barw i szczegóły, potrafi zorganizowad sobie
warsztat pracy, prace wykonuje starannie, estetycznie, zgodnie
z tematem.
Zazwyczaj samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, prace są
zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze staranne i estetyczne chod
doprowadzone do kooca.
Z pomocą przygotowuje stanowisko pracy, prace wykonuje niedokładnie
i nie zawsze estetyczne, nie zawsze doprowadza prace do kooca. Rzadko dba
o dobór barw i szczegóły.
Prace wykonuje mało estetycznie, schematycznie, nie zawsze zgodnie
z tematem, nie dba o dobór barw i szczegóły, nie zawsze doprowadza prace do
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Nie podejmuje pracy, niszczy swoją pracę.
Edukacja techniczna
Wyjaśnia znaczenie oraz koniecznośd zachowania ładu, porządku i dobrej
organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeostwa; odczytuje podstawowe
informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału,
narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną; wykonuje
przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne ; wyjaśnia
działanie i funkcję narzędzi i urządzeo wykorzystywanych w gospodarstwie
domowym i w szkole; posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami
pomiarowymi, urządzeniami z gospodarstwa domowego, a także urządzeniami
dostępnymi w szkole.
Wyjaśnia koniecznośd zachowania ładu, porządku miejsca pracy ze względów
bezpieczeostwa; odczytuje podstawowe informacje techniczne wykonuje
przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne ; wyjaśnia
działanie i funkcję narzędzi i urządzeo wykorzystywanych w gospodarstwie
domowym i w szkole; posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami
pomiarowymi.
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prostymi narzędziami pomiarowymi.
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Nie potrafi wyjaśnid potrzeby zachowania ładu, porządku miejsca pracy ze
względów bezpieczeostwa; niezbyt dokładnie odczytuje podstawowe
informacje techniczne, niedbale wykonuje przedmioty użytkowe.
Nie zachowuje ładu, porządku miejsca pracy; nie potrafi odczytad
podstawowych informacji technicznych, nie potrafi wykonad przedmioty
użytkowe.
Edukacja muzyczna
Tworzy muzykę, gra na instrumentach melodycznych, wykazuje
aktywną postawę twórczą i szczególne umiejętności muzyczne, taoczy
przed publicznością taoce ludowe. odróżnia dźwięki muzyki, np.
wysokie – niskie, długie – krótkie, ciche – głośne, głosy ludzkie: sopran,
bas; odróżnia i nazywa wybrane instrumenty muzyczne; rozróżnia
muzykę wykonywaną przez solistę, chór, orkiestrę; rozróżnia na
podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, wesołą, skoczną,
marszową itp.;
Śpiewa piosenki z właściwą intonacją, zna i odczytuje nazwy
solmizacyjne, improwizuje rytm w określonym metrum, interpretuje
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ruchem, gra na instrumentach tematy rytmiczne, wyróżnia elementy
muzyki, określa nastrój słuchanej muzyki
Umie zaśpiewad poznane piosenki, zna nazwy solmizacyjne, popełnia nieliczne
błędy wyklaskując podany rytm, interpretuje ruchem tematy rytmiczne
i piosenki
Prawidłowo śpiewa większośd poznanych piosenek, z pomocą potrafi wyklaskad
podany rytm, akompaniowad do zabaw, rozpoznaje nazwy solmizacyjne.
Próbuje zaśpiewad prawidłowo piosenki, z pomocą nauczyciela rytmicznie
recytuje proste teksty i określa nastrój słuchanych utworów.
Nie potrafi zaśpiewad żadnej poznanej piosenki, mimo pomocy nie potrafi
wyklaskad prostych rytmów, określid nastroju słuchane muzyki.
Wychowanie fizyczne
Zwinnie, sprawnie wykonuje dwiczenia gimnastyczne, z wielkim
zaangażowaniem bierze udział w grach zespołowych, bez zastrzeżeo stosuje się
do zasad poznanych gier i zabaw, reprezentuje klasę, szkołę w zawodach
sportowych. organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową z wykorzystaniem
przyboru lub bez; zachowuje powściągliwośd w ocenie sprawności fizycznej
koleżanek i kolegów – uczestników zabawy, respektuje ich prawo do
indywidualnego tempa rozwoju, radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje
zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej, gratuluje drużynie zwycięskiej sukcesu;
Starannie i prawidłowo wykonuje dwiczenia, zna i respektuje zasady
poznanych gier i zabaw, przestrzega zasad bezpieczeostwa podczas dwiczeo
oraz zasad sportowej rywalizacji.
Potrafi wykonad dwiczenia gimnastyczne, przestrzega zasad poznanych gier
i zabaw, zwykle przestrzega zasad bezpieczeostwa podczas dwiczeo i zasad fairplay.
Większośd dwiczeo wykonuje poprawnie, nie zawsze stosuje się do zasad
poznanych gier i zabaw, czasami narusza zasady bezpieczeostwa podczas
dwiczeo.
Niechętnie wykonuje dwiczenia gimnastyczne, ma trudności z ich
wykonaniem mimo pomocy nauczyciela, nie stosuje się do zasad poznanych
gier i zabaw, uchyla się od udziału w grach zespołowych.
Zajęcia komputerowe
Zna i przestrzega zasad bezpieczeostwa i higieny pracy. Efektywnie wykorzystuje
czas pracy, jest zaangażowany i aktywny. Doskonale posługuje się wybranymi
narzędziami z Przybornika. Potrafi w pełni wykorzystad zdobyta wiadomości
i umiejętności. Samodzielnie i sprawnie wyszukuje potrzebne informacje na
stronach www. Programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według
pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami,
pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie
komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
Zna i przestrzega zasad bezpieczeostwa. Sprawnie posługuje się myszką.
Samodzielnie korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Zna zastosowanie
kalkulatora. Samodzielnie kopiuje, usuwa, zmniejsza i powiększa, zapisuje pliki
oraz zmienia położenie przedmiotów.
Stara się byd aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad. Korzysta
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z wybranych klawiszy na klawiaturze. Posługuje się narzędziami
z Przybornika. Niema większych problemów użyciem poznanych narzędzi
oraz wykorzystuje umiejętności kopiowania, usuwania, pomniejszania,
powiększania, obracania elementów. Pisze za pomocą klawiatury.
Zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest słabo
zaangażowany w pracę. Zna klawiaturę, bez większych problemów posługuje
się myszką. Ma czasami problem z użyciem poznanych narzędzi. Często
potrzebuje pomocy przy zapisywaniu plików. Uruchamia przeglądarkę,
z pomocą wyszukuje informacje.
Często nie przestrzega zasad bezpieczeostwa. Potrzebuje pomocy posługując
się
wybranymi
narzędziami.
Z
pomocą
nauczyciela
otwiera
i zamyka program Word ma problemy posługując się klawiszami. Popełnia
liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i działania
praktycznego.
Nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagao podstawowych
objętych programem. Nie potrafi wykonad zadao teoretycznych
i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela. Nie angażuje się w prace, nie
stara się stosowad do wymagao. Nie przestrzega zasad bezpieczeostwa. Nie
odrabia zadao domowych.

