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Edukacja matematyczna 

Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności kształtowane w zakresie: czynności umysłowych ( położenie przedmiotów, 

symetria, kierunki, porównywanie obiektów, figury geometryczne); liczenia i sprawności rachunkowych ( pojęcie liczby i 

liczenie obiektów, poznawanie i stosowanie działao w praktyce, zadania tekstowe); pomiaru ( długości, ciężaru, płynów, 

temperatury); kalendarz; obliczeo pieniężnych (liczenie pieniędzy). 

 

Ocena roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Umiejętnie określa swoje 
usytuowanie w przestrzeni. 
 
Zawsze prawidłowo określa 
położenie przedmiotów 
względem obserwatora oraz 
względem innych obiektów. 
 
Bezbłędnie rysuje figury w 
powiększeniu i pomniejszeniu. 
 
 
Sprawnie rozpoznaje i nazywa 
figury geometryczne położone 
nietypowo. 
 

Zazwyczaj określa swoje 
usytuowanie w przestrzeni. 
 
Poprawnie określa położenie 
przedmiotów względem 
obserwatora oraz względem 
innych przedmiotów. 
 
Poprawnie rysuje figury w 
powiększeniu i pomniejszeniu. 
 
 
Rozpoznaje i nazywa figury 
geometryczne położone 
nietypowo. 
 

Z pomocą nauczyciela określa 
swoje usytuowanie w przestrzeni. 
 
Z pomocą nauczyciela określa 
położenie przedmiotów 
względem  obserwatora oraz 
względem innych przedmiotów. 
 
Z pomocą nauczyciela rysuje 
figury w powiększeniu i 
pomniejszeniu. 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
i nazywa figury geometryczne 
położone nietypowo. 
 

Nie potrafi określid swojego 
usytuowania w przestrzeni. 
 
Ma trudności z określeniem 
położenia przedmiotów 
względem obserwatora oraz 
względem innych przedmiotów. 
 
Nie potrafi poprawnie narysowad 
figury w pomniejszeniu o 
powiększeniu. 
 
Ma duże problemy z 
rozpoznawaniem i nazywaniem 
figur geometrycznych położonych 
nietypowo. 



Sprawnie zapisuje i odczytuje 
liczby w zakresie 1000; wskazuje 
w nich cyfry jedności, dziesiątek i 
setek. 
 
 
Sprawnie wykonuje cztery 
działania matematyczne na 
liczbach trzycyfrowych bez 
przekroczenia progów 
dziesiątkowych. 
 
 
Poprawnie porównuje dwie 
dowolne liczby w zakresie 1000  
(słownie i z zastosowaniem 
znaków < , >, = ) 
 
 
Sprawnie dodaje odejmuje liczby 
w zakresie 100. 
 
 
 
 
Biegle mnoży i dzieli liczby w 
zakresie tabliczki mnożenia. 
 
 
 

Zapisuje i odczytuje liczby w 
zakresie 1000,zazwyczaj 
poprawnie wskazując cyfry 
jedności, dziesiątek i setek. 
 
 
Wykonuje cztery działania 
matematyczne na liczbach 
trzycyfrowych bez przekraczania 
progów dziesiątkowych. 
 
 
 
Zazwyczaj porównuje dwie 
dowolne liczby w zakresie 1000 
(słownie i z zastosowaniem 
znaków <, >, =). 
 
 
Poprawnie dodaje i odejmuje 
liczby w zakresie 100. 
 
 
 
 
Mnoży i dzieli liczby w zakresie 
tabliczki mnożenia. 
 
 
 

Z pomocą nauczyciela zapisuje i 
odczytuje liczby w zakresie 1000 
oraz wskazuje w nich cyfry 
jedności, dziesiątek i setek. 
 
 
Z pomocą nauczyciela wykonuje 
cztery podstawowe działania 
matematyczne na liczbach 
trzycyfrowych bez przekraczania 
progów dziesiątkowych. 
 
 
Z pomocą nauczyciela porównuje 
dwie dowolne liczby w zakresie 
1000 ( słownie i z zastosowaniem 
znaków <, >, =). 
 
 
Wolno dodaje i odejmuje liczby w 
zakresie 100, czasem popełnia 
błędy. 
 
 
 
Wolno  mnoży i dzieli liczby w 
zakresie tabliczki mnożenia 
popełniając liczne błędy. 
 
 

Nie potrafi poprawnie zapisad 
liczb w zakresie 1000 ani wskazad 
w nich cyfry jedności, dziesiątek i 
setek. 
 
 
Nie potrafi wykonad czterech 
działao matematycznych na 
liczbach trzycyfrowych bez 
przekroczenia progów 
dziesiątkowych. 
 
 
Ma ogromne trudności ( popełnia 
liczne błędy) w porównywaniu 
liczb w zakresie 1000. 
 
 
 
Ma ogromne trudności w 
dodawaniu i odejmowaniu liczb w 
zakresie100 – popełnia liczne 
błędy , często liczy na liczmanach. 
 
 
Ma trudności z mnożeniem i 
dzieleniem liczb w zakresie 
tabliczki mnożenia. 
 
 



Sprawnie rozwiązuje łatwe 
równania jednodziałaniowe z 
niewiadomą w postaci okienka. 
 
Bezbłędnie zapisuje daty i 
porządkuje je chronologicznie. 
 
 
Prawidłowo wykonuje proste 
obliczenia kalendarzowe w 
sytuacjach życiowych. 
 
 
Bezbłędnie odczytuje wskazania 
termometru. 
 
 
Prawidłowo wykonuje łatwe 
obliczenia pieniężne i dobrze 
radzi sobie w sytuacjach 
codziennych wymagających 
takich umiejętności. 
 
 
Sprawnie dokonuje łatwych 
obliczeo masy z użyciem 
określeo: kilogram, pół kilograma, 
dekagram i gram. 
 
 

Rozwiązuje łatwe równania 
jednodziałaniowe z niewiadomą 
w postaci okienka. 
 
Zazwyczaj poprawnie zapisuje 
daty i porządkuje je 
chronologicznie. 
 
Zazwyczaj  wykonuje proste 
obliczenia kalendarzowe w 
sytuacjach życiowych. 
 
 
Stara się samodzielnie 
odczytywad wskazania 
termometru. 
 
Wykonuje łatwe obliczenia 
pieniężne i zazwyczaj radzi sobie 
w sytuacjach codziennych 
wymagających takich 
umiejętności. 
 
 
Dokonuje łatwych obliczeo masy  
z użyciem określeo: kilogram, pół 
kilograma, dekagram i gram. 
 
 
 

Z pomocą nauczyciela rozwiązuje 
łatwe równania jednodziałaniowe 
z niewiadomą w postaci okienka. 
 
Z pomocą nauczyciela zapisuje 
daty i porządkuje je 
chronologicznie. 
 
Z pomocą nauczyciela wykonuje  
obliczenia kalendarzowe w 
sytuacjach życiowych. 
 
 
Z pomocą nauczyciela odczytuje 
wskazania termometru. 
 
 
Wolno wykonuje łatwe obliczenia 
pieniężne, ale nie zawsze radzi 
sobie w sytuacjach codziennych 
wymagających takich 
umiejętności. 
 
 
Z pomocą nauczyciela dokonuje 
obliczeo masy z użyciem 
określeo: kilogram, pół kilograma, 
dekagram i gram. 
 
 

Nie potrafi rozwiązad równao z 
niewiadomą w postaci okienka. 
 
 
Ma trudności z zapisywaniem dat 
i chronologicznym ich 
porządkowaniem. 
 
Nie potrafi wykonad obliczeo 
kalendarzowych w sytuacjach 
życiowych. 
 
 
Nie umie odczytywad wskazao 
termometru . 
 
 
Z pomocą nauczyciela wykonuje 
łatwe obliczenia pieniężne, ale 
nie radzi sobie w sytuacjach 
codziennych wymagających 
takich umiejętności. 
 
 
Nie radzi sobie z dokonywaniem 
obliczeo masy z użyciem 
określeo: kilogram, pół kilograma, 
dekagram i gram. 
 
 



Prawidłowo odmierza płyny 
różnymi miarkami i używa 
określeo: litr, pół litra, dwierd 
litra. 
 
 
Sprawnie rysuje odcinki o 
podanej długości oraz oblicza 
obwody ( w centymetrach) 
prostokątów, trójkątów i 
kwadratów. 
 
 
 

Stara się poprawnie odmierzad 
płyny różnymi miarkami i używad 
określeo: litr, pół litra, dwierd 
litra. 
 
 
Rysuje odcinki o podanej długości 
i zazwyczaj  oblicza obwody 
prostokątów, trójkątów i 
kwadratów. 
 
 
 

Z pomocą nauczyciela odmierza 
płyny różnymi miarkami i używa 
określeo: litr, pół litra, dwierd 
litra. 
 
 
Wolno rysuje odcinki o podanej 
długości, z pomocą nauczyciela 
oblicza obwody prostokątów, 
trójkątów i kwadratów. 

Nie radzi sobie z odmierzaniem 
płynów różnymi miarkami i myli 
pojęcia: litr, pół litra, dwierd litra. 
 
 
 
Ma problem z  poprawnym , 
narysowaniem odcinka o podanej 
długości , nie potrafi obliczyd 
obwodu prostokąta, trójkąta i 
kwadratu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacja polonistyczna 

Ocenie podlegają następujące umiejętności: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, znajomośd ortografii, wiedza o języku, 

wiedza o literaturze i słownictwo. 

Ocena roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo  słabo 

Samodzielnie z dużą swobodą 
odgrywa różne scenki dramowe, 
posiada umiejętnośd wchodzenia 
w rolę. 
 
Wykazuje szczególną dbałośd o 
kulturę  mówienia – wypowiedzi 
zwięzłe, wyraziste, logiczne i na 
temat. 
 
Uważnie słucha czytanych 
tekstów i dłuższych wypowiedzi, 
wiernie zapamiętuje i odtwarza 
ich treśd. 
 
Czyta teksty poprawnie, płynnie, 
wyraziście i bezbłędnie z 
odpowiednią intonacją. 
 
Rozumie czytany tekst i 
bezbłędnie wyciąga z niego 

Odgrywa różne scenki dramowe, 
posiada umiejętnośd wchodzenia 
rolę. 
 
 
Wykazuje dbałośd o kulturę 
mówienia- wypowiada się 
zwięźle, wyraziście, logicznie i na 
temat. 
 
Słucha czytanych tekstów i 
dłuższych wypowiedzi, 
zapamiętuje i odtwarza ich treśd. 
 
 
Czyta teksty poprawnie, 
wyraziście i z odpowiednią 
intonacją. 
 
Rozumie przeczytany tekst i 
wyciąga z niego wnioski. 

Z pomocą nauczyciela odgrywa 
scenki dramowe. 
 
 
 
Stara się mówid zwięźle, 
wyraziście, logicznie i na temat. 
 
 
 
Stara się słuchad czytanych 
tekstów i dłuższych wypowiedzi, 
stara się zapamiętad i odtworzyd 
ich treśd. 
 
Stara się czytad teksty poprawnie, 
wyraziście i z odpowiednią 
intonacją. 
 
Stara się rozumied tekst i 
wyciągad z niego wnioski. 

Ma problemy z odgrywaniem 
scenek dramowych. 
 
 
 
Ma duże trudności z mówieniem 
zwięzłym, wyrazistym, logicznym i 
na temat. 
 
 
Nie potrafi słuchad czytanych 
tekstów i dłuższych wypowiedzi, 
nie stara się zapamiętad i 
odtworzyd ich treśd. 
 
Ma duże trudności z poprawnym i 
wyrazistym czytaniem tekstu. 
 
 
Ma duże problemy ze 
zrozumieniem przeczytanego 



wnioski. 
 
 
Chętnie czyta wybrane przez 
siebie i wskazane przez 
nauczyciela książki i wypowiada 
się na ich temat. 
 
 
 
Samodzielnie tworzy i pisze 
swobodny tekst, krótkie 
opowiadanie na podstawie 
wydarzeo lub obrazka, życzenia, 
list, opis i zaproszenie. 
 
 
Bezbłędnie zapisuje wyrazy z 
trudnościami  ortograficznymi 
występującymi w omawianych 
tekstach. 
 
 
Samodzielnie korzysta ze 
słowników i encyklopedii 
przeznaczonych dla dzieci na 
pierwszym etapie edukacyjnym, 
jest wdrożony do samokontroli. 
 
 

 
 
 
Zazwyczaj czyta wybrane przez 
siebie i wskazane przez 
nauczyciela książki i wypowiada 
się na ich temat. 
 
 
 
Stara się tworzyd i pisad 
swobodny tekst, krótkie 
opowiadanie na podstawie 
wydarzeo lub obrazka, życzenia, 
list, opis i zaproszenie. 
 
 
Z nielicznymi błędami zapisuje 
wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi występującymi w 
omawianych tekstach. 
 
 
Nie zawsze samodzielnie korzysta 
ze słowników i encyklopedii 
przeznaczonych dla dzieci na I 
etapie edukacyjnym. 
 
 
 

 
 
 
Stara się czytad wybrane przez 
siebie i wskazane przez 
nauczyciela książki i wypowiadad 
się na ich temat. 
 
 
 
Podejmuje próby tworzenia i 
pisania swobodnego tekstu, 
krótkiego opowiadania na 
podstawie wydarzeo lub obrazka, 
życzeo, listu, opisu i zaproszenia. 
 
 
Stara się poprawnie zapisywad 
wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi występującymi w 
omawianych tekstach. 
 
 
Z pomocą nauczyciela korzysta ze 
słowników i encyklopedii 
przeznaczonych dla dzieci na I 
etapie edukacyjnym. 
 
 
 

tekstu i z wyciąganiem z niego 
wniosku. 
 
Ma duże trudności z czytaniem 
książek wskazanych przez 
nauczyciela i wybranych przez 
siebie. 
 
 
 
Nie podejmuje prób tworzenia i 
pisania samodzielnego tekstu, 
krótkiego opowiadania na 
podstawie wydarzeo lub obrazka, 
życzeo, listu, opisu i zaproszenia. 
 
 
Ma trudności z zapisywaniem 
wyrazów z trudnościami 
ortograficznymi występującymi w 
omawianych tekstach. 
 
 
Nie potrafi korzystad ze 
słowników i encyklopedii 
przeznaczonych dla dzieci na I 
etapie edukacyjnym. 
 
 
 



Prawidłowo rozpoznaje 
przymiotniki jako wyrazy 
oznaczające cechy osób, zwierząt, 
roślin i rzeczy. 
 
 
Prawidłowo rozpoznaje liczebniki 
jako oznaczenie liczby i kolejności 
przedmiotów. 
 
 
Prawidłowo określa nastrój 
utworu poetyckiego pisanego 
wierszem i prozą. 
 
 
W tekście literackim prawidłowo 
zaznacza wybrane fragmenty, 
określa czas i miejsce akcji, 
wskazuje głównych bohaterów. 
 
 
 
Poprawnie dobiera właściwe 
formy komunikowania się w 
różnych sytuacjach społecznych. 
 
 
 

Zazwyczaj rozpoznaje 
przymiotniki jako  wyrazy 
oznaczające cechy osób, zwierząt, 
roślin i rzeczy. 
 
 
Zazwyczaj rozpoznaje liczebniki 
jako oznaczenia  liczby i 
kolejności przedmiotów. 
 
 
Stara się prawidłowo określad 
nastrój utworu poetyckiego 
pisanego wierszem i prozą. 
 
 
W tekście literackim zazwyczaj 
prawidłowo zaznacza wybrane 
fragmenty, określa czas i miejsce 
akcji, wskazuje głównych 
bohaterów. 
 
 
Zazwyczaj poprawnie dobiera 
właściwe formy komunikowania 
się w różnych sytuacjach 
społecznych. 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
przymiotniki.  
 
 
 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
liczebniki jako oznaczenia liczby i 
kolejności przedmiotów. 
 
 
Z pomocą nauczyciela określa 
nastrój utworu poetyckiego 
pisanego wierszem i prozą. 
 
 
Z pomocą nauczyciela zaznacza w 
tekście literackim wybrane 
fragmenty, określa czas i miejsce 
akcji, wskazuje głównych 
bohaterów. 
 
 
Z pomocą nauczyciela dobiera 
właściwe formy komunikowania 
się w różnych sytuacjach 
społecznych. 

Ma trudności z rozpoznawaniem 
przymiotników. 
 
 
 
 
Ma trudności z rozpoznawaniem 
liczebników jako oznaczenia 
liczby i kolejności przedmiotów. 
 
 
Ma trudności z określeniem 
nastroju utworu poetyckiego 
pisanego wierszem i prozą. 
 
 
Ma problemy z zaznaczeniem w 
tekście  literackim wybranych 
fragmentów, określeniem czasu i 
miejsca akcji, wskazaniem 
głównych bohaterów. 
 
 
Ma trudności z dobieraniem 
właściwych form komunikowania 
się w różnych sytuacjach 
społecznych. 
 
 
 



Edukacja muzyczna 

Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności kształtowane w zakresie: znajomości i stosowania różnych rodzajów 

aktywności muzycznej (śpiewanie, muzykowanie, zabawy przy muzyce, słuchanie); tworzenia muzyki ( ilustracje wokalne i 

ruchowe, realizacje instrumentalne). 

Ocena roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej. 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Bezbłędnie śpiewa wszystkie 
poznane piosenki, z pamięci 
śpiewa hymn narodowy. 
 
Gra na instrumentach 
perkusyjnych proste rytmy oraz 
melodycznych  ( proste melodie i 
akompaniamenty). 
 
Bezbłędnie taoczy podstawowe 
kroki i figury taoca ludowego – 
poloneza. 
 
 
Zawsze rozróżnia podstawowe 
elementy muzyki ( melodię, rytm, 
wysokośd dźwięku, 
akompaniament, tempo, 
dynamikę). 

Potrafi zaśpiewad większośd 
poznanych piosenek, z pamięci 
śpiewa hymn narodowy. 
 
Stara się grad na instrumentach 
perkusyjnych proste rytmy oraz 
melodycznych proste melodie. 
 
 
Taoczy podstawowe kroki i figury 
taoca ludowego – poloneza. 
 
 
 
Rozróżnia większośd 
podstawowych elementów 
muzyki ( melodię, rytm, wysokośd 
dźwięku, akompaniament, 
tempo, dynamikę). 

Stara się poprawnie śpiewad 
poznane piosenki, również hymn 
narodowy. 
 
Z pomocą nauczyciela gra na 
instrumentach perkusyjnych 
proste rytmy. 
 
 
Stara się taoczyd podstawowe 
kroki taoca ludowego – poloneza. 
 
 
 
Rozróżnia niektóre podstawowe 
elementy muzyki ( melodię, rytm, 
wysokośd dźwięku, 
akompaniament, tempo, 
dynamikę). 

Niechętnie podejmuje próby 
śpiewania. 
 
 
Ma trudności z zagraniem na 
instrumentach perkusyjnych 
prostych rytmów. 
 
 
Bardzo niechętnie podejmuje 
próby taoczenia. 
 
 
 
Ma trudności z rozróżnianiem 
melodii, rytmu i wysokości 
dźwięku. 
 
 



Bezbłędnie rozpoznaje utwory 
wykonane solo i zespołowo, na 
chór i orkiestrę. 
 
Doskonale orientuje się w 
rodzajach głosów ludzkich 
(sopran, bas). 
 
Chętnie poprawnie tworzy proste 
ilustracje dźwiękowe do tekstów i 
obrazów oraz improwizacje 
ruchowe do muzyki. 
 
Wykonuje improwizacje wokalne 
do krótkich, prostych 
wierszowanek, przysłów. 
 
 
Aktywnie słucha muzyki i określa 
jej cechy. 
 
 
Zawsze rozpoznaje i wyraża 
środkami pozamuzycznymi 
charakter emocjonalny 
słuchanych utworów. 

Zazwyczaj rozpoznaje utwory 
wykonane solo i zespołowo, na 
chór i orkiestrę. 
 
Orientuje się w rodzajach głosów 
ludzkich ( sopran, bas). 
 
 
Stara się tworzyd proste 
improwizacje dźwiękowe do 
tekstów i obrazów oraz 
improwizacje ruchowe do muzyki. 
 
Stara się wykonywad 
improwizacje wokalne do 
krótkich, prostych wierszowanek, 
przysłów. 
 
Słucha muzyki i stara się określad 
jej cechy. 
 
 
Stara się rozpoznawad i wyrażad 
środkami pozamuzycznymi 
charakter emocjonalny 
słuchanych utworów. 

Rozpoznaje niektóre utwory 
wykonane solo i zespołowo, na 
chór i orkiestrę. 
 
Stara się rozróżniad głosy ludzkie 
(sopran, bas). 
 
 
Z pomocą nauczyciela tworzy 
proste ilustracje dźwiękowe do 
tekstów oraz improwizacje 
ruchowe do muzyki. 
 
Podejmuje próby improwizacji 
głosem ( śpiewanie swojego 
imienia, pytania, odpowiedzi). 
 
 
Stara się słuchad muzyki, ale z 
pomocą nauczyciela określa jej 
cechy. 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
i wyraża środkami 
pozamuzycznymi charakter 
emocjonalny słuchanych 
utworów. 

Ma trudności z rozpoznawaniem 
utworów wykonanych solo i 
zespołowo, na chór i orkiestrę. 
 
Ma trudności z rozróżnianiem 
głosów ludzkich. 
 
 
Podejmuje tylko próby tworzenia 
improwizacji ruchowej do muzyki. 
 
 
 
Nie podejmuje prób improwizacji 
głosem. 
 
 
 
Nie potrafi słuchad muzyki i nie 
określa jej cech. 
 
 
Ma trudności z rozpoznawaniem i 
wyrażaniem środkami 
pozamuzycznymi charakteru 
emocjonalnego słuchanych 
utworów. 
 
 

 



Edukacja plastyczna 

Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności kształtowane w zakresie: percepcji sztuki (kontakty z wybranymi 

dziedzinami sztuki: architektura, malarstwo, grafika, rzeźba); ekspresji przez sztukę ( podejmowanie działalności twórczej, 

realizowanie projektów form użytkowych); recepcji sztuki ( rozróżnianie dziedzin sztuki, rozpoznawanie wybranych dzieł 

sztuki). 

 

Ocena roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Zawsze wyraża swoje myśli, 
doświadczenia i przeżycia za 
pomocą prac plastycznych i 
technicznych. 
 
 
Określa swą przynależnośd 
kulturową poprzez kontakt z 
wybranymi dziełami sztuki. 
 
 
Prawidłowo dobiera w 
działalności twórczej 
odpowiednie barwy i 
rozplanowuje elementy na 
płaszczyźnie. 

Stara się wyrażad swoje myśli, 
doświadczenia i przeżycia za 
pomocą prac plastycznych i 
technicznych. 
 
 
Stara się określad swoją 
przynależnośd kulturową poprzez 
kontakt z wybranymi dziełami 
sztuki. 
 
W działalności twórczej stara się 
poprawnie dobierad odpowiednie 
barwy i rozplanowywad elementy 
na płaszczyźnie. 
 

Z pomocą nauczyciela wyraża 
swoje myśli, doświadczenia i 
przeżycia za pomocą prac 
plastycznych i technicznych. 
 
 
Z pomocą nauczyciela określa 
swoją przynależnośd kulturową  
poprzez  kontakt z wybranymi 
dziełami sztuki. 
 
Z pomocą nauczyciela  
prawidłowo dobiera  w pracach 
odpowiednie barwy i 
rozplanowuje elementy na 
płaszczyźnie. 

Ma trudności z wyrażaniem 
swoich myśli, doświadczeo i 
przeżyd za pomocą prac 
plastycznych i technicznych. 
 
 
Nie potrafi określid swojej 
przynależności kulturowej  
poprzez kontakt z wybranymi 
dziełami sztuki. 
 
Ma problemy z prawidłowym 
doborem barw w pracach 
plastycznych oraz właściwym 
rozplanowaniem elementów na 
płaszczyźnie. 



Doskonale obserwuje dzieło 
plastyczne; dostrzega kompozycję 
obrazu. 
 
Chętnie podejmuje działalnośd 
twórczą, posługując się 
poznanymi środkami  
plastycznymi ( kształt, barwa, 
faktura) w kompozycji na 
płaszczyźnie i w przestrzeni. 
 
Realizuje proste projekty w 
zakresie form użytkowych, 
stosując określone narzędzia i 
wytwory przekazów medialnych. 
 
 
 
Prawidłowo rozróżnia takie 
dziedziny działalności człowieka 
jak: architektura, sztuki 
plastyczne, fotografika, film, 
przekazy medialne. 
 
 
Doskonale rozpoznaje wytwory 
sztuki ludowej i rzemiosła 
artystycznego. 
 
 

Obserwuje dzieło plastyczne; 
dostrzega kompozycję obrazu. 
 
 
Podejmuje działalnośd twórczą, 
posługując się wybranymi 
środkami plastycznymi w 
kompozycji na płaszczyźnie i w 
przestrzeni. 
 
 
Stara się realizowad proste 
projekty w zakresie form 
użytkowych, stosując określone 
narzędzia i wytwory przekazów 
medialnych. 
 
 
Stara się rozróżniad takie  
dziedziny działalności człowieka 
jak: architektura, sztuki 
plastyczne, fotografika, film, 
przekazy medialne. 
 
 
Rozpoznaje wytwory sztuki 
ludowej i rzemiosła 
artystycznego. 
 
 

Z pomocą nauczyciela obserwuje 
dzieło plastyczne; słabo dostrzega 
kompozycję obrazu. 
 
Podejmuje działalnośd twórczą 
nie zawsze poprawnie posługując 
się poznanymi środkami 
plastycznymi w kompozycji na 
płaszczyźnie i w przestrzeni. 
 
 
Z pomocą nauczyciela realizuje 
proste projekty w zakresie form 
użytkowych, zazwyczaj stosując 
określone narzędzia i wytwory 
przekazów medialnych. 
 
 
Z pomocą nauczyciela rozróżnia 
dziedziny działalności człowieka , 
takie jak: architektura, sztuki 
plastyczne, fotografika, film, 
przekazy medialne. 
 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
wytwory sztuki ludowej i 
rzemiosła artystycznego. 
 
 

Nie potrafi obserwowad dzieła 
plastycznego; nie dostrzega 
kompozycji obrazu. 
 
Niechętnie podejmuje działalnośd 
twórczą  i nie potrafi poprawnie 
posługiwad się poznanymi 
środkami plastycznymi w 
kompozycji na płaszczyźnie i w 
przestrzeni. 
 
Ma problemy z realizowaniem 
prostych projektów w zakresie 
form użytkowych i stosowaniem 
określonych narzędzi i wytworów 
przekazów medialnych. 
 
 
Nie  potrafi prawidłowo 
rozróżniad dziedzin działalności 
człowieka. 
 
 
 
 
Ma trudności z rozpoznawaniem 
wytworów sztuki ludowej i 
rzemiosła artystycznego. 
 
 



Rozpoznaje wybrane dzieła 
architektury i sztuk plastycznych 
należące do polskiego i 
europejskiego dziedzictwa 
kultury. 
 
 
Wyróżnia w oglądanych dziełach 
architektury i sztuk plastycznych 
charakterystyczne cechy. 
 

Stara się rozpoznawad wybrane 
dzieła architektury i sztuk 
plastycznych należące do 
polskiego i europejskiego 
dziedzictwa kultury. 
 
 
Stara się wyróżniad w oglądanych 
dziełach architektury i sztuk 
plastycznych charakterystyczne 
cechy. 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
wybrane dzieła architektury i 
sztuk plastycznych należące do 
polskiego i europejskiego 
dziedzictwa kultury. 
 
 
Z pomocą nauczyciela wyróżnia w 
oglądanych dziełach architektury i 
sztuk plastycznych 
charakterystyczne cechy. 

Nie rozpoznaje wybranych dzieł 
architektury i sztuk plastycznych 
należących do polskiego i 
europejskiego dziedzictwa 
kultury. 
 
 
Nie wyróżnia w oglądanych 
dziełach architektury i sztuk 
plastycznych charakterystycznych 
cech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacja przyrodnicza 

Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności kształtowane w zakresie: rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt 

oraz rozumienia warunków atmosferycznych. 

 

Ocena roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Samodzielnie prowadzi proste 
obserwacje przyrodnicze i 
wyciąga z nich wnioski. 
 
 
Samodzielnie dostrzega zmiany 
zachodzące wiosną w świecie 
roślin i zwierząt oraz w pogodzie. 
Wie, jak powstaje deszcz. 
 
 
 
Bezbłędnie wymienia części ciała i 
główne organy wewnętrzne 
zwierząt i ludzi. 
 
 
 
 

Prowadzi proste obserwacje 
przyrodnicze, nie zawsze 
samodzielnie wyciąga z nich 
wnioski. 
 
Stara się dostrzegad zmiany 
zachodzące wiosną w świecie 
roślin i zwierząt oraz w pogodzie. 
Wie, jak powstaje deszcz. 
 
 
 
Stara się poprawnie wymieniad 
części ciała  i główne organy 
wewnętrzne zwierząt i ludzi. 
 
 
 
 

Z pomocą nauczyciela prowadzi 
proste obserwacje przyrodnicze i 
wyciąga z nich wnioski. 
 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
wymienid zmiany  zachodzące 
wiosną w świecie roślin i zwierząt 
oraz w pogodzie. Z niewielką 
pomocą potrafi wyjaśnid jak 
powstaje deszcz. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia 
części ciała i główne organy 
wewnętrzne zwierząt i ludzi. 
 
 
 
 

Nie potrafi prowadzid prostych 
obserwacji  przyrodniczych . 
 
 
 
Wybiórczo dostrzega zmiany 
zachodzące wiosną w świecie 
roślin i zwierząt oraz w pogodzie. 
Nie wie , jak powstaje deszcz. 
 
 
 
Ma duże problemy z 
wymienieniem części ciała i 
głównych organów 
wewnętrznych zwierząt i ludzi. 
 
 
 



Zna podstawowe zasady 
racjonalnego odżywiania się i 
rozumie koniecznośd 
kontrolowania stanu zdrowia. 
 
 
Samodzielnie opisuje życie w 
wybranych ekosystemach: w 
ogrodzie, w lesie, na łące, w 
parku i w zbiornikach wodnych. 
 
 
Doskonale rozpoznaje i wymienia 
charakterystyczne elementy 
typowych krajobrazów Polski: 
nadmorskiego, nizinnego, 
górskiego. 
 
 
Doskonale zna wpływ przyrody 
nieożywionej na życie ludzi, 
zwierząt i roślin. 
 
 
Doskonale rozumie potrzebę 
ochrony środowiska i wymienia 
zniszczenia w przyrodzie 
spowodowane przez człowieka. 
 
 

Zna większośd zasad  
racjonalnego odżywiania się i 
rozumie koniecznośd 
kontrolowania stanu zdrowia. 
 
 
Potrafi opisad życie w wybranych 
ekosystemach: w ogrodzie, w 
lesie, na łące, w parku i w 
zbiornikach wodnych. 
 
 
Rozpoznaje i wymienia 
charakterystyczne elementy 
typowych krajobrazów Polski: 
nadmorskiego, nizinnego, 
górskiego. 
 
 
Zna wpływ przyrody nieożywionej 
na życie ludzi, zwierząt i roślin. 
 
 
 
Rozumie potrzebę ochrony 
środowiska i stara się wymienid 
zniszczenia w przyrodzie 
spowodowane przez człowieka. 
 
 

Z pomocą nauczyciela wymienia 
zasady racjonalnego odżywiania 
się, rozumie potrzebę 
konieczności kontrolowania 
zdrowia. 
 
Z pomocą nauczyciela opisuje 
życie w wybranych 
ekosystemach: w ogrodzie, w 
lesie, na łące, w parku i w 
zbiornikach wodnych. 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
i wymienia charakterystyczne 
elementy typowych krajobrazów 
Polski: nadmorskiego, nizinnego, 
górskiego. 
 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia 
kilka przykładów wpływu 
przyrody nieożywionej na życie 
ludzi, zwierząt i roślin. 
 
Wybiórczo wymienia przykłady 
zniszczeo  w przyrodzie 
spowodowanych  przez 
człowieka, wie że należy chronid 
przyrodę. 
 

Nie interesuje się zasadami 
racjonalnego odżywiania się i nie 
rozumie konieczności 
kontrolowania stanu zdrowia. 
 
 
Ma ogromne problemy z 
opisaniem życia w wybranym 
ekosystemie. 
 
 
 
Ma problemy z rozpoznaniem 
charakterystycznych elementów  
typowych krajobrazów Polski: 
nadmorskiego, nizinnego, 
górskiego i wybiórczo je 
wymienia. 
 
Ma problem ze zrozumieniem jaki 
wpływ ma przyroda nieożywiona 
na życie ludzi, zwierząt i roślin. 
 
 
Nie interesuje się ochroną 
przyrody Inie zauważa zniszczeo 
w przyrodzie spowodowanych 
przez człowieka. 
 
 



Samodzielnie wymienia rośliny i 
zwierzęta typowe dla wybranych 
regionów Polski, rozpoznaje i 
nazywa niektóre zwierzęta 
egzotyczne. 
 
 
Rozumie wpływ światła 
słonecznego na cyklicznośd życia 
na Ziemi. 
 
 

Stara się wymieniad rośliny i 
zwierzęta typowe dla wybranych 
regionów Polski, oraz 
rozpoznawad i nazywad niektóre 
zwierzęta egzotyczne. 
 
 
Stara się zrozumied  wpływ 
światła słonecznego na 
cyklicznośd życia na Ziemi. 
 
 

Z pomocą nauczyciela wymienia 
rośliny i zwierzęta typowe dla 
wybranych regionów Polski z 
niewielką pomocą rozpoznaje i 
nazywa  niektóre zwierzęta 
egzotyczne. 
 
Z pomocą nauczyciela stara się 
zrozumied wpływ  światła 
słonecznego na cyklicznośd życia 
na Ziemi. 

Ma trudności z wymienieniem 
roślin i zwierząt typowych dla 
wybranych regionów Polski oraz z 
nazywaniem niektórych zwierząt 
egzotycznych. 
 
 
Ma trudności ze zrozumieniem 
wpływu światła słonecznego na 
cyklicznośd życia na Ziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacja społeczna 

Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności kształtowane w zakresie: odróżniania dobra i zła w kontaktach z 

rówieśnikami i dorosłymi, kształtowania poczucia przynależności do rodziny i społeczności lokalnej, wychowania 

patriotycznego w poczuciu przynależności do kraju i Europy. 

 

Ocena roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Jest sprawiedliwy, 
prawdomówny, zawsze pomaga 
potrzebującym. 
 
 
Rozumie, jak ważna jest praca w 
życiu człowieka i zna podstawowe 
zawody jakie wykonują jego 
najbliżsi i znajomi. 
 
 
Zawsze właściwie zachowuje się 
w stosunku do rówieśników i 
dorosłych oraz rozumie potrzebę 
utrzymywania dobrych relacji z 
sąsiadami. 
 

Stara się byd zawsze 
sprawiedliwy, prawdomówny i 
zawsze pomagad  potrzebującym. 
 
 
Wie, że praca w życiu człowieka 
jest ważna i zna podstawowe 
zawody jakie wykonują jego 
najbliżsi i znajomi. 
 
 
Zazwyczaj właściwie zachowuje 
się w stosunku do rówieśników i 
dorosłych oraz rozumie potrzebę 
utrzymywania dobrych relacji z 
sąsiadami. 
 

Zazwyczaj stara się byd 
sprawiedliwy, prawdomówny i 
chce pomagad potrzebującym, ale 
nie zawsze to się udaje. 
 
Stara się zrozumied, że praca w 
życiu człowieka jest ważna i zna 
niektóre zawody jakie wykonują 
jego najbliżsi. 
 
 
Stara się właściwie zachowywad 
w stosunku do rówieśników i 
dorosłych (często jest inaczej) 
oraz chce utrzymywad z 
sąsiadami dobre relacje. 
 

Rzadko jest sprawiedliwy, 
prawdomówny i rzadko pomaga 
potrzebującym. 
 
 
Nie docenia znaczenia pracy w 
życiu człowieka , słabo orientuje 
się jaką pracę wykonują jego 
najbliżsi. 
 
 
Rzadko zachowuje się właściwie 
w stosunku do rówieśników i 
dorosłych, nie rozumie potrzeby 
utrzymywania dobrych relacji z 
sąsiadami. 
 



Zna symbole narodowe i 
najważniejsze wydarzenia 
historyczne. 
 
 
Doskonale zna najbliższą okolicę 
oraz jej ważniejsze obiekty i 
tradycje. 
 
Wie, że wszyscy ludzie mają 
równe prawa i jest tolerancyjny 
wobec osób innej narodowości. 
 
 
Doskonale zna zagrożenia ze 
strony ludzi i potrafi powiadomid 
dorosłych o wypadku, zagrożeniu, 
niebezpieczeostwie. 
 
 
Zawsze przestrzega zasad 
właściwego i bezpiecznego 
zachowania w szkole, w klasie, w 
domu i na ulicy. 

Zna symbole narodowe i niektóre 
najważniejsze  wydarzenia 
historyczne. 
 
 
Zna najbliższą okolicę oraz jej 
ważniejsze obiekty i niektóre 
tradycje. 
 
Wie, że wszyscy ludzie mają 
równe prawa i stara się byd 
tolerancyjny wobec osób innej 
narodowości. 
 
Zna zagrożenia ze strony ludzi i 
potrafi  powiadomid dorosłych o 
wypadku, zagrożeniu, 
niebezpieczeostwie. 
 
 
Przestrzega zasad właściwego i 
bezpiecznego zachowania w 
szkole, w klasie, w domu i na 
ulicy. 
 
 
 
 
 

Zna symbole narodowe, z 
pomocą nauczyciela wymienia 
niektóre najważniejsze 
wydarzenia historyczne. 
 
Orientuje się w najbliższej 
okolicy, zna niektóre jej obiekty i 
wydarzenia. 
 
Zazwyczaj wie, że wszyscy ludzie 
mają równe prawa, ale czasem 
brak mu tolerancji wobec nich. 
 
 
Zna niektóre zagrożenia ze strony 
ludzi i potrafi powiadomid 
dorosłych o wypadku, zagrożeniu, 
niebezpieczeostwie. 
 
 
Stara się przestrzegad  zasad 
właściwego i bezpiecznego 
zachowania w szkole, w klasie, w 
domu i na ulicy, ale nie zawsze się 
to udaje. 

Zna niektóre symbole narodowe, 
nie zna najważniejszych wydarzeo 
historycznych. 
 
 
Słabo zna swoją okolicę, oraz jej 
obiekty i tradycję. 
 
 
Zazwyczaj wie, że ludzie mają 
równe prawa, ale często jest 
nietolerancyjny wobec innych. 
 
 
Z pomocą wymienia zagrożenia ze 
strony ludzi i ma trudności z 
powiadomieniem dorosłych o 
wypadku, zagrożeniu, 
niebezpieczeostwie. 
 
Ma problem z właściwym i 
bezpiecznym zachowaniem w 
szkole, w klasie, w domu i na 
ulicy. 
 
 
 

 



Wychowanie fizyczne 

Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności kształtowane w zakresie: sprawności fizycznej, treningu zdrowotnego, 

sportów i wypoczynku, bezpieczeostwa i edukacji zdrowotnej. Przy ustalaniu oceny, należy w szczególności brad pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęd.  

 

Ocena roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Sprawnie wykonuje próbę 
gibkości dolnego odcinka 
kręgosłupa. 
 
Poprawnie wykonuje przewrót w 
przód. 
 
Sprawnie skacze przez skakankę 
w miejscu i  przeskakuje w biegu. 
 
 
Chętnie bierze udział w 
zabawach, minigrach i grach 
terenowych, zawodach 
sportowych, respektując reguły i 
podporządkowując się decyzjom 
sędziego. 

Wykonuje próbę gibkości  
dolnego odcinka kręgosłupa. 
 
 
Stara się poprawnie wykonywad 
przewrót w przód. 
 
Skacze przez skakankę w miejscu i  
przeskakuje w biegu. 
 
 
Bierze udział w zabawach, 
minigrach i grach terenowych, 
zawodach sportowych, zazwyczaj 
respektując reguły i 
podporządkowując  się decyzjom 
sędziego. 

Z pomocą nauczyciela wykonuje 
dwiczenie. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  wykonuje 
przewrót w przód. 
 
Stara się skakad przez skakankę w 
miejscu i przeskakiwad przez nią 
w biegu. 
 
Stara się brad udział w zabawach , 
minigrach i grach terenowych, 
zawodach sportowych, ale  nie 
zawsze  respektuje reguły  i 
podporządkowuje się decyzjom 
sędziego. 

Nie wykonuje dwiczenia. 
 
 
 
Nie wykonuje przewrotu w przód. 
 
 
Ma trudności ze skakaniem przez 
skakankę. 
 
 
Stara się brad udział w zabawach, 
minigrach i grach terenowych, 
zawodach sportowych, ale rzadko 
respektuje reguły i 
podporządkowuje się decyzjom 
sędziego. 



 
 
Zawsze przestrzega zasad 
bezpiecznego zachowania się w 
trakcie zajęd ruchowych. 
 
Rozumie, że nie może 
samodzielnie zażywad lekarstw i 
stosowad środków chemicznych 
niezgodnie z przeznaczeniem. 
 
Właściwie zachowuje się w 
sytuacjach zwycięstwa i radzi 
sobie z porażkami w miarę swoich 
możliwości. 
 
Szybko i zręcznie  współdziała 
podczas gier i zabaw ruchowych. 
 
 
Potrafi wymyślad zabawy ze 
śpiewem i chętnie w nich 
uczestniczy. Interpretuje słowa 
piosenki ruchem i gestem. 
 
Potrafi sam przeprowadzid 
zbiórkę. 
 
 

 
 
Zazwyczaj przestrzega  zasad 
bezpiecznego zachowania się w 
trakcie zajęd ruchowych. 
 
Wie, że nie może samodzielnie 
zażywad lekarstw i stosowad 
środków chemicznych niezgodnie 
z przeznaczeniem. 
 
Stara się właściwie zachowywad 
w sytuacjach zwycięstwa i radzid 
sobie z porażkami w miarę swoich 
możliwości. 
 
Orientuje się w wykonywaniu 
dwiczeo. Respektuje zasady 
przyjęte w zabawie. 
 
Respektuje umowy i zasady 
przyjęte w zabawie. Improwizuje 
ruchem melodię. 
 
 
Potrafi stanąd w kolumnie 
pojedynczej ( w kolejce) i 
dwójkowej (parami). 

 
 
Stara się przestrzegad zasad  
bezpiecznego zachowania się w 
czasie zajęd ruchowych. 
 
Stara się zrozumied poruszane 
zagadnienie, ale  szybko się 
męczy i wyłącza myślowo. 
 
 
Stara się właściwie zachowywad 
w sytuacjach zwycięstwa, ale nie 
radzi sobie z porażkami. 
 
 
Umie współpracowad podczas 
niektórych zabaw. 
 
 
Stara się improwizowad melodię. 
 
 
 
 
Stara ułożyd się w szeregu. 
Wymaga dodatkowych 
komunikatów słownych. 
 

 
 
Ma problemy z przestrzeganiem 
zasad bezpiecznego zachowania 
się w czasie zajęd ruchowych. 
 
Nie jest zainteresowany tematem 
i nie rozumie ważności 
poruszanego zagadnienia. 
 
 
Rzadko właściwie zachowuje się 
w sytuacji zwycięstwa i nie radzi 
sobie z porażkami. 
 
 
Nie wykazuje zainteresowania 
zabawą. 
 
 
Nie zawsze zachowuje 
odpowiednią postawę. 
 
 
 
Nie respektuje przyjętych zasad. 

 



Zajęcia techniczne 

Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności kształtowane w zakresie: znajomości środowiska technicznego, realizacji 

„drogi” powstawania przedmiotów, dbałości o bezpieczeostwo własne i innych. 

 

Ocena roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Wie, jak należy bezpiecznie 
poruszad się po drogach ( w tym 
na rowerze) i korzystad ze 
środków komunikacji oraz 
zachowad się w sytuacji wypadku. 
 
 
Dostrzega i określa podstawowe  
zagrożenia wynikające z 
niewłaściwego korzystania z 
urządzeo technicznych. 
 
 
Zawsze właściwie planuje i 
pomysłowo wykonuje wszystkie 
prace techniczne. 
 
 
 

Potrafi bezpiecznie poruszad się 
po drogach ( w tym na rowerze) i 
korzystad ze środków 
komunikacji, ale jest 
niezdecydowany w sytuacji 
wypadku. 
 
Dostrzega niektóre zagrożenia 
wynikające z niewłaściwego 
korzystania z urządzeo 
technicznych. 
 
 
Stara się właściwie planowad i 
pomysłowo wykonywad wszystkie 
prace techniczne. 
 
 
 

Stara się bezpiecznie poruszad po 
drogach i korzystad ze środków 
komunikacji ,ale nie umie 
zachowad się właściwie w sytuacji 
wypadku. 
 
 
Czasem dostrzega niektóre 
zagrożenia wynikające z 
niewłaściwego  korzystania z 
urządzeo technicznych. 
 
 
Potrafi właściwie planowad i 
wykonuje pomysłowo niektóre 
prace techniczne. 
 
 
 

Potrafi bezpiecznie korzystad ze 
środków komunikacji, ma 
problem z bezpiecznym 
poruszaniem się po drogach, nie 
radzi sobie w sytuacji wypadku. 
 
 
Nie dostrzega zagrożeo 
wynikających z niewłaściwego 
korzystania z urządzeo 
technicznych. 
 
 
Z pomocą nauczyciela planuje 
pracę, ma trudności z 
estetycznym ich wykonywaniem. 
 
 
 



Poprawnie rozpoznaje rodzaje 
maszyn i urządzeo 
transportowych, wytwórczych i 
informatycznych oraz rodzaje 
budowli. 
 
Doskonale orientuje się w 
sposobach wytwarzania 
przedmiotów codziennego 
użytku. 
 
Prawidłowo określa wartośd  
urządzeo technicznych z punktu 
widzenia cech użytkowych, 
ekonomicznych i estetycznych. 
 
 
Samodzielnie przedstawia 
historię wybranych wynalazków 
od czasów najdawniejszych do 
współczesności. 
 
 
 

Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje 
rodzaje maszyn i urządzeo 
transportowych, wytwórczych i 
informatycznych oraz rodzaje 
budowli. 
 
Orientuje się w sposobach 
wytwarzania przedmiotów 
codziennego użytku. 
 
 
Zazwyczaj poprawnie określa 
wartośd urządzeo technicznych z 
punktu widzenia cech 
użytkowych, ekonomicznych i 
estetycznych. 
 
Zna historię wybranych 
wynalazków od czasów 
najdawniejszych do 
współczesności. 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
rodzaje maszyn i urządzeo 
transportowych, wytwórczych, 
informatycznych oraz rodzaje 
budowli. 
 
Wybiórczo orientuje się w 
sposobach wytwarzania 
przedmiotów codziennego 
użytku. 
 
Z pomocą nauczyciela określa 
wartośd urządzeo technicznych z 
punktu widzenia cech 
użytkownika, ekonomicznych i 
estetycznych. 
 
Z pomocą nauczyciela 
przedstawia historię wybranych 
wynalazków od czasów 
najdawniejszych do 
współczesności. 

Nie potrafi rozpoznad większośd 
rodzajów maszyn i urządzeo 
transportowych, wytwórczych, 
informatycznych oraz rodzajów 
budowli. 
 
Słabo orientuje się w sposobach 
wytwarzania przedmiotów 
codziennego użytku. 
 
 
Rzadko potrafi określid wartośd 
urządzeo technicznych z punktu 
widzenia cech użytkownika, 
ekonomicznych i estetycznych. 
 
 
Nie potrafi przedstawid  historii 
żadnego wynalazku od czasów 
najdawniejszych do 
współczesności. 

 

 

 


