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Edukacja polonistyczna 

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

literaturze, słownictwo 

Ocena    roczna  z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze  dobrze dostatecznie bardzo słabo 

 
Zawsze  w skupieniu i uważnie 
słucha  wypowiedzi innych , aby 
zrozumied , co przekazują  i   jak 
najwierniej  odtworzyd  ich treśd. 
 
Zawsze w  kulturalny sposób zwraca 
się bezpośrednio do rozmówcy oraz  
stosuje formy grzecznościowe. 
 
 
Chętnie i samodzielnie  opowiada 
treśd krótkich tekstów czytanek, 
basni, legend oraz historyjek 
obrazkowych i pojedynczych 
obrazków. 
 
Posługuje się bogatym słownictwem 
oraz dobiera właściwe słowa i zwroty 
adekwatne do rodzaju i  intencji 
wypowiedzi. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Samodzielnie układa opowiadania 
twórcze, np. inne zakooczenie 

 
Słucha uważnie i w skupieniu 
wypowiedzi innych, gdyż chce 
zrozumied co przekazują . 
 
 
Zwraca się w kulturalny sposób do 
rozmówcy i zazwyczaj stosuje formy 
grzecznościowe. 
 
 
Opowiada treśd krótkich tekstów 
czytanek, baśni, legend, a także 
obrazków i historyjek obrazkowych. 
 
 
 
Zawsze dobiera właściwe słowa i 
zwroty adekwatne do rodzaju i 
intencji wypowiedzi. 
 
 
Stara się układad opowiadania 
twórcze, np. inne zakooczenie 

 
Stara się słuchad uważnie i w 
skupieniu wypowiedzi innych i  chce 
zrozumied, co przekazują . 
 
 
Stara się rozmawiad w kulturalny 
sposób, zwracając się  bezpośrednio 
do rozmówcy  oraz stosowad formy 
grzecznościowe. 
 
Z pomocą  nauczyciela opowiada 
treśd krótkich tekstów czytanek, 
baśni, legend, oraz pojedynczych 
obrazków i historyjek obrazkowych. 
 
 
Stara się  dobierad  właściwe  słowa  
i zwroty adekwatne do rodzaju  i 
intencji wypowiedzi. 
 
 
Ma problemy  z  ułożeniem  
krótkiego opowiadania twórczego. 

 
Ma trudności z uważnym  
wsłuchiwaniem się   w to, co 
rozmówca przekazuje i często mu 
przerywa. 
 
Ma  problemy z prowadzeniem 
rozmowy w kulturalny sposób. 
 
 
 
 Niechętnie i nieśmiało odpowiada 
pojedynczymi wyrazami na zadane 
pytania . 
 
 
 
Ma problemy z  doborem 
właściwych  słów  i zwrotów 
adekwatnych  do  rodzaju i intencji 
wypowiedzi. 
 
Nie potrafi ułożyd opowiadania 
twórczego. 



utworu, dalsze losy bohaterów. 
 
Prawidłowo opisuje  przedmioty  z 
otoczenia lub przedstawione na 
obrazku. 
 
Recytuje z  właściwą  intonacją,   z 
pamięci wiersze, piosenki  i  krótkie 
fragmenty prozy.   
                                                                           
Bezbłędnie dostrzega różnicę  
pomiędzy  literą i głoską oraz  
wyróżnia  głoski, litery, sylaby w 
wyrazach , a  wyrazy w zdaniach. 
 
 
Bezbłędnie rozpoznaje  zdania 
oznajmujące, pytające i 
wykrzyknikowe. 
 
 
Zna  alfabet i umie   poprawnie 
wykorzystad go w praktyce. 
 
 
 
Samodzielnie i poprawnie   odczytuje 
dialogi  z podziałem na role. 
 
Samodzielnie  wyszukuje  w tekście 
potrzebne informacje. 
                      
 

utworu, dalsze losy bohaterów. 
 
Opisuje przedmioty z otoczenia lub 
przedstawione na obrazku. 
 
 
Potrafi  recytowad  z  właściwą  
intonacją,  z pamięci wiersze, 
piosenki  i  krótkie fragmenty prozy.  
  
Dostrzega różnicę  pomiędzy  literą i 
głoską oraz  stara się  poprawnie  
wyróżniad  głoski, litery, sylaby w 
wyrazach , a  wyrazy w zdaniach 
 
 
Rozpoznaje  zdania oznajmujące, 
pytające i  wykrzyknikowe. 
 
 
 
Zna  kolejnośd liter w alfabecie i 
stara się układad  proste wyrazy w 
kolejności alfabetycznej. 
 
 
Odczytuje dialogi z podziałem na 
role. 
 
Stara się  wyszukiwad  w tekście 
potrzebne informacje. 
 
 

 
 
Stara się z pomocą nauczyciela  
opisywad przedmioty z otoczenia  
lub przedstawione na obrazku. 
 
Stara się  recytowad  z  właściwą  
intonacją,  z pamięci wiersze, 
piosenki  i  krótkie fragmenty prozy. 
 
Zazwyczaj dostrzega różnicę  
pomiędzy  literą i głoską oraz   
wyróżnia  głoski, litery, sylaby w 
wyrazach , a  wyrazy w zdaniach, z 
nielicznymi błędami. 
 
Stara się rozpoznawad zdania 
oznajmujące, pytające i  
wykrzyknikowe. 
 
 
Zazwyczaj zna alfabet i próbuje 
układad proste wyrazy  w kolejności 
alfabetycznej. 
 
 
Z pomocą nauczyciela odczytuje  
dialogi  z podziałem na role. 
 
Zazwyczaj  wyszukuje w tekście 
potrzebne informacje. 
   
 

 
 
Ma duże problemy z  opisywaniem 
przedmiotów z otoczenia  lub 
przedstawionych na obrazku. 
 
Ma  trudności z odtworzeniem  z 
pamięci wierszy, piosenek. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  wyróżnia  
głoski, litery, sylaby w wyrazach , a  
wyrazy w zdaniach. 
 
 
 
Często ma  trudności z 
rozpoznawaniem zdao  
oznajmujących,  pytających i 
wykrzyknikowych. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia 
kolejne litery alfabetu i układa  
proste wyrazy w kolejności 
alfabetycznej. 
 
Ma duże trudności  z odczytaniem 
dialogów z podziałem na role. 
 
Tylko z pomocą nauczyciela potrafi 
wyszukad  w tekście  potrzebne 
informacje. 
 



Czyta poprawnie i wyraziście teksty 

przeznaczone   dla klasy II  . 
Samodzielnie czyta  książeczki, 
lektury wskazane przez nauczyciela 
oraz czasopisma dziecięce. 
 
Poprawnie odczytuje  i  rozumie sens 
prostych  rysunków, piktogramów,  
znaków informacyjnych i napisów. 
 
Czyta i rozumie  tetsty przeznaczone 
dla  klasy II. 
 
Poprawnie układa i zapisuje zdania z 
rozsypanek wyrazowych i 
sylabowych. 
 
Pisze poprawnie  z pamięci  i  ze 
słuchu wyrazy,   proste zdania   z  
określoną trudnością ortograficzną  
oraz krótkie teksty omówione  
wcześniej na zajęciach. 
                                                           
 
Zawsze przepisuje bezbłędnie    
zdania  z zachowaniem 
prawidłowego kształtu liter i ich 
połączeo. 
 
Bezbłędnie stosuje wielką literę na 
początku zdao, w nazwach paostw, 
miast, rzek, w imionach , 
nazwiskach. 

Potrafi bezbłędnie czytad  teksty 
przeznaczone dla klasy II. 
Stara się czytad książeczki, lektury 
wskazane przez nauczyciela  oraz 
czasopisma dziecięce. 
 
 Potrafi odczytad  i zrozumied sens 
prostych  rysunków,  znaków 
informacyjnych i napisów. 
 
Potrafi czytad ze zrozumieniem 
teksty przeznaczone dla klasy II. 
 
Potrafi  układad  i zapisywad zdania z 
rozsypanek wyrazowych i 
sylabowych. 
 
Zazwyczaj pisze   z pamięci  i  ze 
słuchu wyrazy,   proste zdania   z  
określoną trudnością ortograficzną  
oraz krótkie teksty , omówione  
wcześniej na zajęciach, popełniając 
nieliczne błędy. 
                                                                                                                                                                                                                             
 Przepisuje poprawnie   zdania   z 
zachowaniem prawidłowego kształtu 
liter i ich połączeo. 
 
 
Stosuje wielką literę na początku 
zdao, w nazwach paostw, miast, 
rzek, w imionach, nazwiskach. 
 

Stara się czytad  poprawnie  teksty 
przeznaczone dla klasy II. 
Z trudem czyta książeczki, lektury 
wskazane przez nauczyciela oraz 
czasopisma dziecięce. 
 
Stara się  odczytad i zrozumied  sens 
prostych  rysunków,  znaków 
informacyjnych i napisów. 
 
Stara  się  czytad. ze zrozumieniem 
teksty przeznaczone dla klasy II 
 
Stara się  układad i zapisywad   
zdania  z  rozsypanek wyrazowych  i 
sylabowych. 
 
Stara  się  pisad  z pamięci  i ze 
słuchu   wyrazy,  proste zdania   z  
określoną trudnością ortograficzną  
oraz krótkie teksty omówione  
wcześniej na zajęciach, popełniając 
liczne błędy. 
                                                    
Stara się przepisywad  zdania     z 
zachowaniem prawidłowego kształtu 
liter i ich połączeo. 
 
 
Stara się poprawnie stosowad wielką 
literę na początku zdao, w nazwach 
paostw, miast, rzek, w imionach, 
nazwiskach.  

Zazwyczaj potrafi  czytad  sylabami 
teksty przeznaczone dla klasy II. 
Nie podejmuje prób czytania  
książeczek, wskazanych lektur oraz 
czasopism dziecięcych. 
 
Z pomocą nauczyciela  odczytuje ze 
zrozumieniem sensu prostych 
rysunków, napisów. 
 
Ma problemy ze zrozumieniem  
czytanych tekstów. 
 
Z pomocą nauczyciela  układa i 
zapisuje   zdania  z rozsypanek 
wyrazowych  i sylabowych. 
 
Ma  trudności  w pisaniu   z pamięci  i 
ze słuchu wyrazów, prostych zdao  z 
określoną trudnością  ortograficzną  
omówioną wcześniej na zajęciach. 
 
 
 
Ma trudności z  poprawnym 
przepisywaniem  zdao . 
 
 
 
 Często  ma trudności z poprawnym 
stosowaniem wielkiej litery na 
początku zdao, w nazwach paostw, 
miast, rzek, w imionach, nazwiskach.  



 
 Bezbłędnie zapisuje wyrazy  z 
dwuznakami  i  ze spółgłoskami  
miękkimi. 
 
 
Samodzielnie układa i zapisuje 
zdania proste, poprawne pod 
względem językowym . 
 
Potrafi  pod kierunkiem nauczyciela  
zredagowad  i  zapisad kilkuzdaniową  
wypowiedz na podany temat, na 
podstawie zgromadzonego 
słownictwa. 
 
 Prawidłowo  rozpoznaje  w prostych 
zdaniach nazwy ludzi, zwierząt, 
roślin, rzeczy oraz wyrazy 
oznaczające czynności. 
 
Chętnie uczestniczy w zabawach  
teatralnych. 
 

 
 Zazwyczaj  zapisuje poprawnie 
wyrazy z dwuznakami  i   ze 
spółgłoskami miękkimi. 
 
 
Potrafi  układad i zapisywad  zdania 
proste, poprawne pod względem 
językowym.  
 
Stara się    pod kierunkiem 
nauczyciela  zredagowad  i  zapisad 
kilkuzdaniową  wypowiedz  na 
podany temat, na podstawie 
zgromadzonego słownictwa. 
 
 Rozpoznaje w prostych zdaniach 
nazwy ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy 
oraz wyrazy oznaczające czynności. 
 
 
Uczestniczy  w zabawach  
teatralnych. 

 
Stara się  poprawnie  zapisywad  
wyrazy z dwuznakami i  ze  
spółgłoskami miękkimi.  
 
 
Stara  się   układad i zapisywad 
zdania proste, poprawne pod 
względem językowym.  
 
Ma problemy  z ułożeniem i 
zapisaniem  pod kierunkiem 
nauczyciela  wypowiedzi  na podany 
temat, na podstawie zgromadzonego 
słownictwa 
 
 Stara się  rozpoznawad  w   prostych 
zdaniach nazwy ludzi, zwierząt, 
roślin, rzeczy oraz wyrazy 
oznaczające czynności. 
 
Stara  się    uczestniczyd  w zabawach  
teatralnych. 

 
Ma   jeszcze problemy z  poprawnym 
zapisywaniem  wyrazów z 
dwuznakami  i ze spółgłoskami 
miękkimi.  
 
Nie potrafi ułożyd i zapisad  krótkiego 
zdania poprawnie zbudowanego. 
 
 
Nie potrafi pod kierunkiem 
nauczyciela  ułożyd i zapisad  
wypowiedzi  na podany temat, na 
podstawie zgromadzonego 
słownictwa. 
 
Z pomocą nauczyciela  rozpoznaje  w 
prostych zdaniach  nazw ludzi, 
zwierząt, roślin, rzeczy oraz wyrazy 
oznaczające czynności. 
 
Niechętnie  uczestniczy  w zabawach  
teatralnych. 

 

 

 



Edukacja matematyczna 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: czynności umysłowych (orientacja w przestrzeni i na kartce,  zbiory, 

cechy wielkościowe, figury geometryczne),  liczenia i sprawności  rachunkowych (liczba naturalna – pojęcie liczby i liczenie obiektów, 

wyznaczanie sum, różnic, iloczynów, ilorazów, zadania tekstowe) , pomiaru (czas, ciężar, długość, pojemność), obliczeń pieniężnych 

(znajomość  banknotów, monet  oraz liczenie pieniędzy) 

 

Ocena    roczna  z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze  dobrze dostatecznie bardzo słabo 

 
Zawsze  poprawnie  określa  
położenie przedmiotów  względem 
obserwatora i  innych obiektów. 
 
Bezbłędnie   tworzy zbiory 
przedmiotów oraz liczb według 
podanego warunku. 

 
Sprawnie porządkuje przedmioty 
według wielkości   oraz  liczby w  
ciągi rosnące  i malejące. 
 
Prawidłowo  porównuje liczebnośd 
zbiorów  z użyciem pojęd: więcej, 
mniej, tyle samo, o tyle mniej, o tyle 
więcej. 
 
 Bezbłędnie rysuje drugą połowę 
figur symetrycznych ,  różnych 

 
Poprawnie  określa  położenie 
przedmiotów  względem 
obserwatora i  innych obiektów. 
 
Poprawnie tworzy  zbiory  
przedmiotów  oraz liczb według 
podanego warunku. 
 
 Porządkuje przedmioty według 
wielkości   oraz  liczby w ciągi 
rosnące  i malejące. 
 
Potrafi  porównywad  liczebnośd 
zbiorów  z użyciem pojęd: więcej, 
mniej, tyle samo, o tyle mniej, o tyle 
więcej. 
 
Potrafi  poprawnie narysowad drugą 
połowę figur symetrycznych,  

 
Stara się  poprawnie  określad  
położenie przedmiotów  względem 
obserwatora i  innych obiektów. 
 
Stara się  poprawnie tworzyd   zbiory  
przedmiotów  oraz liczb według 
podanego warunku. 
 
Stara się  porządkowad  przedmioty 
według wielkości   oraz  liczby w  
ciągi rosnące  i malejące. 
 
W miarę poprawnie  porównuje 
liczebnośd zbiorów  z użyciem pojęd: 
więcej, mniej, tyle samo, o tyle 
mniej, o tyle więcej. 
 
Stara się  poprawnie  narysowad 
drugą połowę figury  symetrycznej, 

 
Tylko z  pomocą nauczyciela  określa 
położenie  przedmiotów  względem  
obserwatora i innych obiektów. 
 
Z  pomocą nauczyciela tworzy zbiory  
przedmiotów oraz liczb według 
podanego warunku. 
 
Próbuje porządkowad  przedmioty 
według  wielkości   oraz  liczby w  
ciągi rosnące  i malejące. 
 
 Z pomocą nauczyciela  próbuje   
porównywad  liczebnośd zbiorów  z 
użyciem pojęd: więcej, mniej, tyle 
samo, o tyle mniej, o tyle więcej. 
 
Ma problem z  poprawnym 
narysowaniem   figury symetrycznej 



wzorów oraz  zauważa, że jedna 
figura jest powiększeniem lub 
pomniejszeniem  drugiej.  
 
Prawidłowo  rozpoznaje i bezbłędnie  
nazywa   figury geometryczne  z 
grupy wielokątów. 
 
Poprawnie wskazuje cechy wspólne  i 
różniące  poznanych  figur 
geometrycznych  oraz dostrzega ich 
kształty w otoczeniu. 
 
 
Bezbłędnie  zapisuje liczby  cyframi  
od 0 – 100 i je  odczytuje.  
 
 
Prawidłowo porównuje liczby w 
zakresie 50  i  właściwie je umieszcza 
na osi liczbowej. 
 
 
Sprawnie wymienia kolejne liczebniki  
od 0 – 50   i na  pełnych dziesiątkach 
do 100, według podanego kryterium. 
 
 
Rozumie i wykonuje  poprawnie i 
biegle dodawanie  i odejmowanie 
liczb  w zakresie 50  bez   
przekroczenia  progu 
dziesiątkowego. 

podanych wzorów oraz  zauważyd, że 
jedna figura jest powiększeniem lub 
pomniejszeniem drugiej. 
 
Rozpoznaje i nazywa  poznane   
figury geometryczne z grupy 
wielokątów. 
 
Potrafi  wskazad cechy wspólne i 
różniące  poznanych  figur 
geometrycznych  oraz dostrzec ich 
kształty w otoczeniu. 
 
 
Potrafi  poprawnie zapisywad  liczby 
cyframi od 0 – 100 i je odczytywad. 
 
 
Stara się  poprawnie  porównywad 
liczby w zakresie 50 i właściwie je  
umieszczad na osi  liczbowej. 
 
 
Potrafi wymieniad kolejne liczebniki 
od 0 – 50 i na pełnych dziesiątkach 
do 100, według podanego kryterium. 
 
 
Stara się  wykonywad  samodzielnie i  
poprawnie  dodawanie oraz 
odejmowanie liczb  w  zakresie 50 
bez  przekroczenia progu 
dziesiątkowego. 

podany  wzór  oraz zauważyd, że 
jedna figura jest powiększeniem lub 
pomniejszeniem drugiej. 
 
Stara się rozpoznad i nazwad  
poznane  figury  geometryczne   z 
grupy wielokątów.  
 
Stara się   wskazad  cechy wspólne i 
różniące  poznanych  figur 
geometrycznych  oraz dostrzec ich 
kształty w otoczeniu. 
 
 
Stara się   poprawnie zapisywad  
liczby cyframi od 0 – 100 i je 
odczytywad. 
 
Z pomocą  nauczyciela  porównuje 
liczby w zakresie 50 i  je umieszcza 
na osi liczbowej. 
 
 
Stara się  wymieniad kolejne   
liczebniki  od 0 – 50 i na pełnych 
dziesiątkach do 100, według 
podanego kryterium. 
 
Z pomocą liczmanów  dodaje i 
odejmuje  liczby w zakresie  50 bez 
przekroczenia progu dziesiątkowego. 
 
 

oraz podanego wzoru. 
 
 
 
Z pomocą nauczyciela  rozpoznaje i 
nazywa  poznane   figury 
geometryczne z grupy wielokątów. 
 
Z pomocą  nauczyciela   wskazuje 
cechy  wspólne  i różniące  
poznanych figur  geometrycznych 
oraz  dostrzega ich kształty w 
otoczeniu. 
 
Ma  trudności  z  poprawnym  
zapisywaniem liczb od  0 – 100 i ich 
odczytaniem. 
 
Ma problemy z  porównywaniem 
liczb  w zakresie 50 i  ich 
umieszczaniem na osi liczbowej. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  wymienia 
kolejne liczebniki  od 0 – 50 i na 
pełnych dziesiątkach do 100, według 
podanego warunku. 
 
Ma problemy z poprawnym 
dodawaniem i odejmowaniem  liczb 
w zakresie 50 , na liczmanach bez 
przekroczenia progu dziesiątkowego. 
 



Rozumie i wykonuje poprawnie 
dodawanie i odejmowanie liczb w 
zakresie 50 z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego. 
 
Bezbłędnie mnoży i dzieli  liczby w 
zakresie 30. 
 
Bezbłędnie zapisuje i odczytuje liczby 
znakami rzymskimi od I – XII. 
 
 
Poprawnie oblicza i zapisuje  proste 
działania z okienkami,  w poznanym 
zakresie. 
 
Poprawnie rozwiązuje, układa  i 
przekształca  łatwe zadania 
jednodziałaniowe. 
 
 
Sprawnie układa treśd zadania do 
sytuacji życiowej, rysunku, schematu 
i działania. 
 
Bezbłędnie nazywa  dni tygodnia  i  
miesiące w roku.  
 
 
Prawidłowo wykonuje proste 
obliczenia  kalendarzowe w 
sytuacjach  życiowych. 
 

Poprawnie dodaje i odejmuje liczby 
w zakresie 50  z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego. 
 
 
Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30, 
sporadycznie popełniając błędy. 
 
Zapisuje i odczytuje liczby znakami 
rzymskimi od I – XII. 
 
 
Stara się zapisywad i obliczad  proste 
działania  z okienkami, w poznanym 
zakresie. 
 
Stara się  rozwiązywad,  układad  i 
przekształcad  łatwe zadania 
jednodziałaniowe. 
 
 
Układa treśd zadania do sytuacji 
życiowej, rysunku, schematu i 
działania. 
 
Nazywa   poprawnie  dni tygodnia  i  
miesiące w roku.  
 
 
Potrafi wykonywad  proste obliczenia 
kalendarzowe w sytuacjach 
życiowych. 
 

Stara się  poprawnie dodawad i 
odejmowad  liczby w zakresie 50  z 
przekroczeniem  progu 
dziesiątkowego. 
 
Stara się mnożyd  i dzielid  liczby w 
zakresie 30,  z drobnymi błędami. 
 
Stara się  zapisad i odczytad liczby 
znakami rzymskimi od I – III. 
 
 
Z pomocą nauczyciela zapisuje i 
oblicza proste działania z okienkami, 
w poznanym zakresie. 
 
Z pomocą nauczyciela  rozwiązuje, 
układa i przekształca łatwe zadania 
jednodziałaniowe. 
 
 
Stara się poprawnie ułożyd treśd 
zadania do sytuacji życiowej, 
rysunku, schematu i działania. 
 
Stara się  poprawnie wymieniad 
kolejne   dni  tygodnia i miesiące w 
roku. 
 
Stara  się  dokonywad prostych 
obliczeo kalendarzowych  w 
sytuacjach życiowych. 
 

Z pomocą nauczyciela  próbuje 
dodawad i odejmowad liczby w 
zakresie 50  z przekroczeniem  progu 
dziesiątkowego. 
 
Ma problemy z mnożeniem i 
dzieleniem liczb w zakresie 30. 
 
Z pomocą nauczyciela  odczytuje i  
zapisuje   liczby  znakami rzymskimi. 
 
 
Nie potrafi obliczyd i zapisad 
prostego działania z okienkiem, w 
poznanym zakresie. 
 
Nie potrafi  rozwiązywad,  układad  i 
przekształcad  łatwych  zadao 
jednodziałaniowych. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  potrafi   
ułożyd  treśd  zadania do  sytuacji 
życiowej, rysunku, działania. 
 
Z  pomocą  nauczyciela  nazywa    dni 
tygodnia  i  miesiące w roku 
 
 
Tylko z pomocą nauczyciela  potrafi 
wykonywad  proste obliczenia 
kalendarzowe w sytuacjach 
życiowych. 



Potrafi odczytad, podad i zapisad 
podane daty. 
 
Bezbłędnie odczytuje z tarczy 
zegarowej godziny w systemie                  
12- godzinnym    i   24 -  godzinnym . 
 
 
Zna  i poprawnie posługuje się  
pojęciami : godzina, pół godziny. 
 
Prawidłowo wykonuje proste 
obliczenia  zegarowe w obrębie  
pełnych godzin. 
 
 
Bezbłędnie  dokonuje  pomiarów   
miarką  centymetrową   i zapisuje 
wyniki za pomocą    skrótu : cm. 
 
 
Bezbłędnie rysuje odcinki o podanej 
długości. 
 
Samodzielnie   porównuje   długości 
obiektów i określa  je, stosując  
jednostki  :  centymetr, metr. 
 
Dokonuje  prostych obliczeo  
dotyczących  miar  długości (bez 
zamiany jednostek). 
 
 

Stara się  odczytad i zapisad podane 
daty. 
 
Poprawnie odczytuje   z  tarczy 
zegarowej  pełne godziny  w 
systemie 12 – godzinnym      i                            
24 – godzinnym. 
 
Stara się poprawnie posługiwad 
pojęciami : godzina, pół godziny. 
 
Stara się  dokonywad prostych 
obliczeo zegarowych  w obrębie 
pełnych godzin. 
 
 
Dokonuje  prostych pomiarów  
miarka centymetrową   i  zapisuje 
wyniki za pomocą    skrótu : cm. 
 
 
Potrafi  poprawnie   rysowad odcinki  
o podanej długości. 
 
Stara się poprawnie porównywad  
długości obiektów  i określad je, 
stosując jednostki: centymetr, metr. 
 
Stara się  dokonywad  prostych 
obliczeo  dotyczących miar długości    
( bez  zamiany jednostek). 
 
 

Z pomocą nauczyciela próbuje 
odczytywad i zapisywad podane daty. 
 
Stara  się  poprawnie odczytywad    z  
tarczy zegarowej  pełne godziny  w 
systemie 12 – godzinnym      i                            
24 – godzinnym. 
 
Z pomocą nauczyciela  posługuje się 
pojęciami: godzina, pół godziny. 
 
Z  pomocą nauczyciela  wykonuje 
proste obliczenia  zegarowe w 
obrębie pełnych   
 
 
Stara się  dokonywad  prostych 
pomiarów  miarką  centymetrową  i 
zapisywad wyniki za pomocą      
skrótu : cm. 
 
Stara  się  rysowad odcinki o podanej 
długości. 
 
Z  błędami porównuje długości 
obiektów  i określa je stosując  
jednostki: centymetr, metr. 
 
Z pomocą nauczyciela  dokonuje 
prostych obliczeo dotyczących miar 
długości ( bez zamiany jednostek). 
 
 

Ma  duże problemy z odczytaniem i 
zapisaniem podanej daty. 
 
Z  pomocą  nauczyciela  potrafi  
 odczytywad    z  tarczy zegarowej  
pełne godziny  w systemie                          
12 – godzinnym    i    24 – godzinnym. 
 
Ma  trudności  z posługiwaniem się 
pojęciami: godzina, pół godziny. 
 
Nie dokonuje prostych  obliczeo  
zegarowych w obrębie pełnych 
godzin. 
 
 
Z  pomocą nauczyciela  dokonuje  
prostych pomiarów   i zapisuje wyniki 
za pomocą   skrótu : cm. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  rysuje odcinki  
o podanej długości. 
 
Ma  trudności z  porównywaniem 
długości obiektów. 
 
 
Próbuje dokonywad prostych 
obliczeo  dotyczących miar długości            
( bez zamiany jednostek) . 
 
 



Samodzielnie odmierza płyny 
kubkiem i miarką litrową oraz używa 
określeo: litr, pół litra, dwierd litra. 
 
Dokonuje prostych obliczeo 
wagowych na pełnych dekagramach                 
i kilogramach ( bez  zamiany 
jednostek). 
 
Poprawnie używa określeo: kilogram, 
pół kilograma, dekagram. 
 
 
Bezbłędnie rozpoznaje i nazywa 
będące w obiegu monety i banknoty.  
 
 
Sprawnie wykonuje obliczenia 
pieniężne na pełnych złotych                      
i groszach, w poznanym zakresie. 
 
Samodzielnie układa i rozwiązuje  
proste zadania z treścią o kupowaniu 
i płaceniu. 

 

Stara się odmierzad płyny  kubkiem, 
miarką litrową oraz używad określeo: 
litr, pół litra, dwierd litra. 
 
Potrafi wykonywad proste obliczenia 
wagowe na pełnych dekagramach i 
kilogramach ( bez zamiany 
jednostek). 
 
Potrafi  poprawnie używad określeo : 
kilogram, pół kilograma, dekagram. 
 
 
Rozpoznaje i nazywa będące w 
obiegu monety  i banknoty. 
 
 
Wykonuje obliczenia pieniężne na  
pełnych złotych   i   groszach, w 
poznanym zakresie. 
 
Rozwiązuje i  układa  proste zadania 
z treścią o kupowaniu i płaceniu. 
 

Z  pomocą  odmierza  płyny i używa 
określeo: litr, pół litra, dwierd litra. 
 
 
Stara się  wykonywad proste 
obliczenia wagowe na pełnych 
dekagramach i kilogramach ( bez 
zamiany jednostek). 
 
Stara się  poprawnie  posługiwad 
określeniami : kilogram, pół 
kilograma, dekagram. 
 
Stara się  rozpoznad i nazwad będące 
w obiegu monety  i  banknoty. 
 
 
Stara się wykonywad  obliczenia 
pieniężne na  pełnych złotych   i   
groszach, w poznanym zakresie. 
 
Z  błędami rozwiązuje i układa proste 
zadania z treścią o kupowaniu i 
płaceniu. 
 
 
 

Ma trudności z odmierzaniem 
płynów. 
 
 
Z  pomocą  nauczyciela   wykonuje  
proste obliczenia wagowe na 
pełnych dekagramach i kilogramach    
( bez zamiany jednostek). 
 
Z pomocą nauczyciela  posługuje się 
określeniami: kilogram, pół 
kilograma, dekagram. 
 
Rozpoznaje i nazywa tylko niektóre  
monety i  banknoty  będące w 
obiegu. 
 
Próbuje  wykonywad obliczenia 
pieniężne  na  pełnych  złotych   i   
groszach, w poznanym zakresie. 
 
Nie potrafi rozwiązywad i układad 
prostych zadao  z treścią  o 
kupowaniu  i płaceniu. 
 

 

 

 



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 (Unii Europejskiej) 

Ocena   roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze  dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Zawsze umie  odróżnid dobro od zła   
oraz potrafi  byd sprawiedliwym  i 
prawdomównym. 
 
Zawsze spieszy  z pomocą 
potrzebującym   w sytuacjach 
codziennych. 
 
Zna i  zawsze przestrzega  reguł  
obowiązujących  w społeczności  
dziecięcej oraz w świecie dorosłych. 
 
Zawsze grzecznie zwraca się  do 
innych w szkole, w domu i na ulicy. 
 
 
Zawsze pamięta o oddawaniu 
pożyczonych rzeczy  i nie niszczy ich. 
 
Zna i  zawsze przestrzega zasad 
bezpiecznego organizowania  zabaw. 
 
 

Potrafi odróżnid dobro od zła  oraz 
stara się  byd sprawiedliwym i 
prawdomównym. 
 
Pomaga  potrzebującym  w 
sytuacjach codziennych. 
 
 
Zna i  przestrzega  reguł  
obowiązujących  w społeczności  
dziecięcej oraz w świecie dorosłych. 
 
Stara się zawsze grzecznie zwracad  
do innych  w szkole, w domu i na 
ulicy. 
 
Stara się zawsze oddawad pożyczone 
rzeczy i je  nie niszczy. 
 
Zna i  przestrzega zasad 
bezpiecznego organizowania zabaw. 
 
 

Stara  się  odróżniad  dobro od zła 
oraz byd sprawiedliwym i 
prawdomównym. 
 
Stara się pomagad potrzebującym  w 
sytuacjach codziennych. 
 
 
Stara się  przestrzegad  reguł  
obowiązujących  w społeczności  
dziecięcej oraz w świecie dorosłych. 
 
Zazwyczaj  stara się  grzecznie 
zwracad  do innych  w szkole, w 
domu i na ulicy. 
 
Zazwyczaj  s tara się  oddawad 
pożyczone rzeczy i je  nie niszczy. 
 
Stara się przestrzegad zasad 
bezpiecznego organizowania zabaw. 
 
 

Zazwyczaj  potrafi odróżnid dobro od 
zła  oraz byd prawdomównym i 
sprawiedliwym. 
 
Zazwyczaj  stara się  pomagad 
potrzebującym w sytuacjach 
codziennych. 
 
Nie zawsze   przestrzega  reguł  
obowiązujących  w społeczności  
dziecięcej oraz w świecie dorosłych. 
 
Rzadko  zwraca się grzecznie do 
innych w szkole, w domu i na ulicy. 
 
 
Rzadko oddaje pożyczone rzeczy. 
 
 
Zazwyczaj  potrafi   przestrzegad 
zasad bezpiecznego organizowania 
zabaw. 
 



Zna zasady dobrej współpracy  w  
grupie  i  ich przestrzega. 
 
Zna     zagrożenia  ze strony innych 
ludzi i wie,  do kogo i w  jaki sposób 
należy zwrócid się o pomoc. 
 
 
Zna numery telefonów: pogotowia, 
policji, straży pożarnej i numer 
alarmowy 112   i wie, kiedy  się nimi 
posłużyd. 
 
 
Chętnie podejmuje obowiązki 
domowe i  rzetelnie się z nich 
wywiązuje. 
 
Zna  relacje  panujące między 
najbliższymi w rodzinie  i  potrafi 
okazywad bliskim miłośd i 
przywiązanie. 
 
Dba o zdrowie swoje i innych  oraz o 
schludny  wygląd. 
 
Umiejętnie korzysta z różnych źródeł 
informacji. 
 
Wie, jaki zawód wykonują  jego 
rodzice i inni członkowie najbliższej 
rodziny oraz  wybrani   ludzie   z e 
swojej  miejscowości. 

Potrafi przestrzegad   zasad  dobrej 
współpracy w grupie. 
 
Zazwyczaj zna  zagrożenia  ze strony 
innych ludzi i wie, do kogo i w  jaki 
sposób należy zwrócid się o pomoc. 
 
 
Zazwyczaj zna  numery telefonów: 
pogotowia, policji, straży pożarnej i 
numer alarmowy 112   i  potrafi   się 
nimi posłużyd. 
 
 
Stara się  podejmowad  obowiązki 
domowe i  rzetelnie się z nich 
wywiązywad. 
 
Zna   relacje panujące między 
najbliższymi w rodzinie i stara się  
okazywad bliskim miłośd i 
przywiązanie. 
 
Stara się  dbad  o zdrowie swoje i 
innych  oraz o schludny  wygląd. 
 
Korzysta z różnych źródeł informacji. 
 
 
Wie  tylko , jaki zawód  wykonują  
jego rodzice i inni członkowie  
najbliższej rodziny.  
 

Stara się przestrzegad  zasad dobrej 
współpracy w grupie. 
 
Zazwyczaj zna  zagrożenia ze strony  
innych ludzi, lecz nie zawsze wie, do 
kogo  i  w jaki sposób należy zwrócid 
się o pomoc. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia 
numery telefonów: pogotowia, 
policji, straży pożarnej i numer 
alarmowy 112 , ale wie, kiedy się 
nimi posłużyd. 
 
Zazwyczaj  stara się  podejmowad  
obowiązki domowe i  rzetelnie  się z 
nich wywiązywad. 
 
Zazwyczaj wie, jakie relacje panują 
między najbliższymi w rodzinie   i  
próbuje okazywad bliskim  miłośd i 
przywiązanie. 
 
Zazwyczaj dba o  zdrowie swoje i 
innych  oraz o schludny  wygląd. 
 
Rzadko korzysta ze źródeł informacji 
 
 
Słabo orientuje się, jaki zawód 
wykonują jego rodzice i inni 
członkowie najbliższej rodziny. 
 

Nie zawsze  przestrzega zasad dobrej 
współpracy w grupie. 
 
Nie wie, jak należy się zachowad w 
razie zagrożenia ze strony innych 
ludzi. 
 
 
Ma problemy z zapamiętaniem 
numerów  telefonów: pogotowia, 
policji, straży pożarnej i numeru 
alarmowego 112. 
 
 
Niechętnie podejmuje obowiązki 
domowe i  nie zawsze się z nich 
wywiązuje. 
 
Ma problemy z określeniem relacji 
panujących  między najbliższymi w 
rodzinie i okazywaniem  bliskim 
miłości i przywiązania. 
 
Rzadko dba  o zdrowie swoje i innych  
oraz o schludny  wygląd. 
 
Nie korzysta ze źródeł informacji. 
 
 
Nie zna zawodów wykonywanych 
przez swoich rodziców.. 
 
 



Wie, czym zajmuje się : policjant, 
strażak, lekarz, weterynarz i  jak 
można się do nich zwrócid o pomoc. 
 
Potrafi dostosowad własne 
oczekiwania do realiów 
ekonomicznych rodziny. 
 
Umie zachowad się w miejscach 
publicznych oraz  w miejscowych 
środkach komunikacji. 
 
Wie, jakiej jest narodowości, że 
mieszka w Polsce, a Polska znajduje 
się w Europie. 
 
Bezbłędnie rozpoznaje symbole 
narodowe: flagę, godło, hymn oraz  
flagę i hymn Unii Europejskiej. 
 
Zna niektóre ważne dla Polski 
wydarzenia historyczne. 
 
 
Wymienia niektóre zwyczaje i  
obrzędy typowe  dla polskiej tradycji 
i  kultury. 
 
Zna nazwy krajów sąsiadujących z 
Polską. 
 
Ma pełną świadomośd konieczności 
ochrony naszego środowiska. 

Wie, czym zajmuje się : policjant, 
strażak, lekarz, weterynarz ,  ale  nie 
bardzo wie, jak zwrócid się do nich o 
pomoc. 
Stara się dostosowad własne 
oczekiwania do realiów 
ekonomicznych rodziny. 
 
Wie, jak zachowad się w miejscach 
publicznych oraz w miejscowych 
środkach komunikacji. 
 
Raczej  wie, jakiej jest narodowości, 
że mieszka w Polsce, a Polska 
znajduje się w Europie. 
 
Rozpoznaje symbole narodowe: 
flagę, godło, hymn oraz  flagę i hymn 
Unii Europejskiej. 
 
Raczej zna  niektóre ważne dla Polski 
wydarzenia historyczne. 
 
 
Częściowo wymienia niektóre  
zwyczaje i obrzędy  typowe dla 
polskiej tradycji i kultury. 
 
Stara się wymienid nazwy krajów 
sąsiadujących  z  Polską. 
 
Zdaje sobie sprawę z konieczności 
ochrony naszego środowiska. 

Zazwyczaj wie,  czym zajmuje się : 
policjant, strażak, lekarz, weterynarz, 
lecz nie  potrafi się do nich zwrócid o 
pomoc. 
Zazwyczaj  potrafi  dostosowad 
własne oczekiwania do realiów 
ekonomicznych rodziny. 
 
Zazwyczaj  wie, jak zachowad się w 
miejscach publicznych  oraz  w 
miejscowych środkach komunikacji. 
 
Zazwyczaj wie, jakiej  jest 
narodowości i że mieszka w Polsce. 
 
 
Stara się rozpoznawad  symbole 
narodowe: flagę, godło, hymn oraz  
flagę i hymn Unii Europejskiej. 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
wskazad ważne dla Polski 
wydarzenia. 
 
Z pomocą wymienia  niektóre 
zwyczaje  i obrzędy typowe  dla 
polskiej  tradycji i kultury. 
 
Z pomocą wymienia nazwy krajów 
sąsiadujących z Polską. 
 
Rzadko interesuje się sprawami 
ochrony środowiska. 

Z pomocą nauczyciela potrafi 
powiedzied czym zajmuje się: 
policjant, lekarz, weterynarz, strażak. 
 
Nie zawsze  potrafi dostosowad 
własnych  oczekiwao  do realiów 
ekonomicznych rodziny. 
 
Często  nie wie, jak zachowad się w 
miejscach publicznych  oraz  w 
miejscowych środkach komunikacji. 
 
Ma problemy z określeniem swojej 
tożsamości narodowej. 
 
 
Z pomocą nauczyciela   rozpoznaje  i 
nazywa  symbole narodowe   oraz 
symbole  Unii Europejskiej. 
 
Ma trudności ze wskazaniem 
ważnych dla Polski wydarzeo 
historycznych. 
 
Nie potrafi wymienid  zwyczajów i 
obrzędów  typowych dla polskiej  
tradycji i kultury. 
 
Nie  zna  krajów sąsiadujących z 
Polską. 
 
Nie interesuje się sprawami ochrony 
środowiska. 



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 

Prawidłowo  rozpoznaje i nazywa 
ptaki i ssaki hodowane  w   
gospodarstwie wiejskim  . 
 
 Poprawnie  rozpoznaje i nazywa  
wybrane gatunki zwierząt 
domowych. 
 
Dostrzega  i  wskazuje różnice w 
budowie ciała i sposobie 
rozmnażania ptaków i ssaków. 
 
 
 Zna i wymienia warunki potrzebne 
do   rozwoju  roślin i  zwierząt w 
gospodarstwach domowych,  w 
szkolnych uprawach i hodowlach. 
 
 
Samodzielnie wysiewa nasiona do 
skrzynek  w kąciku  przyrodniczym,  
pielęgnuje i obserwuje  ich 
kiełkowanie i wzrost. 
 

Rozpoznaje   i nazywa  ptaki  i  ssaki 
hodowane  w gospodarstwie 
wiejskim . 
 
Stara się poprawnie rozpoznawad i 
nazywad  wybrane  gatunki zwierząt  
domowych. 
 
Potrafi wskazad różnice w budowie 
ciała i sposobie rozmnażania ptaków 
i ssaków. 
 
 
Potrafi wymienid  warunki potrzebne 
do    rozwoju  roślin i  zwierząt  w 
gospodarstwach domowych,  w 
szkolnych uprawach i hodowlach. 
 
 
Potrafi  poprawnie  wysiad  nasiona 
do skrzynek  w kąciku przyrodniczym 
oraz stara się je pielęgnowad i 
obserwowad  ich kiełkowanie i 
wzrost. 

Stara się  rozpoznawad  i nazywad 
ptaki i ssaki hodowane  w   
gospodarstwie wiejskim. 
 
Z pomocą potrafi  rozpoznawad i 
nazywad  wybrane gatunki zwierząt 
domowych.    
 
Stara  się  wymieniad  występujące 
różnice w budowie ciała i sposobie 
rozmnażania ptaków i ssaków. 
 
 
Stara się  wymienid  warunki 
potrzebne do  rozwoju  roślin  i  
zwierząt    w gospodarstwach 
domowych,  w szkolnych uprawach i 
hodowlach .                                    
 
Z pomocą wysiewa nasiona do 
skrzynek  w kąciku przyrodniczym 
oraz stara się je pielęgnowad i 
obserwowad  ich kiełkowanie i 
wzrost. 

Próbuje  rozpoznawad i nazywad 
wybrane  ptaki i ssaki hodowane 
oraz  w   gospodarstwie wiejskim. 
 
Próbuje rozpoznawad i nazywad  
wybrane gatunki zwierząt 
domowych. 
 
Z  pomocą nauczyciela wymienia 
występujące różnice w budowie ciała 
i sposobie rozmnażania  ptaków i 
ssaków. 
 
Z pomocą  wymienia warunki 
potrzebne do   rozwoju  roślin i  
zwierząt w gospodarstwach 
domowych,  w szkolnych uprawach i 
hodowlach. 
 
Nie  wykazuje zainteresowania  
wysiewem nasion. 
 
 
 



Bezbłędnie dostrzega  różnicę 
między sianiem, a sadzeniem. 
 
 
Zna budowę roślin  na  przykładzie 
pomidora i bezbłędnie  nazywa 
poszczególne części. 
 
Prawidłowo rozpoznaje i nazywa  
części  jadalne i niejadalne  roślin  
warzywnych.  
 
 
Wie i prawidłowo  wymienia prace, 
jakie wykonuje się  wiosną  w 
ogrodzie. 
 
Zna i  poprawnie wymienia narzędzia  
wykorzystywane do prac wiosennych  
w  ogrodzie. 
 
Samodzielnie rozpoznaje pospolite 
drzewa i krzewy  na podstawie 
naturalnych okazów i ilustracji. 
 
Chętnie obserwuje  rozwój liści  i 
kwiatów na gałązkach  w  kąciku 
przyrodniczym w sali lekcyjnej oraz  
w  naturalnym  środowisku . 
 
Samodzielnie rozpoznaje i nazywa  
ptaki przylatujące  na wiosnę do 
Polski. 

Potrafi  wskazad różnicę między 
sianiem, a sadzeniem. 
 
 
Poprawnie wymienia  i wskazuje  
wszystkie części  budowy  pomidora. 
 
 
Potrafi poprawnie rozpoznad i  
nazwad  poszczególne części jadalne 
i niejadalne  roślin warzywnych. 
 
 
Potrafi  opowiedzied  o pracach 
wykonywanych  wiosną  w ogrodzie. 
 
 
Potrafi  wymienid narzędzia  
wykorzystywane do prac wiosennych  
w  ogrodzie. 
 
Prawidłowo rozpoznaje   poznane   
drzewa  i krzewy na podstawie 
naturalnych okazów i ilustracji. 
 
Potrafi obserwowad  rozwój liści  i 
kwiatów na gałązkach  w  kąciku 
przyrodniczym w sali lekcyjnej oraz  
w  naturalnym  środowisku . 
 
Potrafi rozpoznad i wymienid nazwy 
ptaków  przylatujących na wiosnę do 
Polski. 

Stara się  wyjaśnid różnicę między 
sianiem, a sadzeniem. 
 
 
Stara się  poprawnie nazwad  
poszczególne  części budowy  
pomidora. 
 
Stara się  poprawnie wskazad i 
nazwad  poszczególne  części  
jadalne   i niejadalne roślin 
warzywnych. 
 
Stara się wymienid  podstawowe  
wiosenne prace wykonywane w 
ogrodzie. 
 
Stara się  wymienid podstawowe  
narzędzia  wykorzystywane do prac 
wiosennych  w  ogrodzie. 
 
Stara się  rozpoznawad  na 
podstawie  ilustracji  i naturalnych 
okazów  niektóre drzewa i krzewy. 
 
Stara się  obserwowad  rozwój liści  i 
kwiatów na gałązkach  w  kąciku 
przyrodniczym w sali lekcyjnej, a 
także   w  naturalnym  środowisku. 
 
Stara się wymieniad nazwy  ptaków 
przylatujących  do Polski. 
 

Z pomocą nauczyciela  wskazuje 
różnicę między sianiem, a 
sadzeniem. 
 
Z pomocą nauczyciela   potrafi 
wskazad  i nazwad  poszczególne 
części budowy  pomidora. 
 
Próbuje rozpoznawad i nazywad 
poszczególne części jadalne i 
niejadalne  roślin warzywnych. 
 
 
Z pomocą  nauczyciela wskazuje  na 
ilustracjach wiosenne  prace 
wykonywane w ogrodzie. 
 
Próbuje  wymieniad podstawowe  
narzędzia wykorzystywane do prac 
wiosennych  w  ogrodzie. 
 
Z pomocą nauczyciela  wskazuje na 
podstawie ilustracji  i naturalnych 
okazów  pospolite drzewa i krzewy. 
 
Niechętnie obserwuje rozwój liści i 
kwiatów  na gałązkach zarówno w 
klasie  i w naturalnym środowisku. 
 
 
Z pomocą  potrafi rozpoznad i 
nazwad  poznanych  ptaki 
przylatujące na wiosnę do Polski. 



Dostrzega  i wskazuje różnice między 
gniazdami  ptaków i  rozumie 
potrzebę  ich budowania. 
 
 
Prawidłowo  wskazuje   znaczenie 
ptaków  i owadów  w przyrodzie. 
 
 
Rozpoznaje i nazywa  pożyteczne  
owady . 
 
Samodzielnie rozpoznaje  i nazywa 
poznane zwierzęta  żyjące w 
naturalnym  środowisku. 
 
Potrafi wymienid różne sposoby 
przystosowania zwierząt do różnych  
pór roku. 
 
Umie samodzielnie prowadzid 
obserwacje, a wyniki notowad w 
karcie badacza. 
 
Uważnie obserwuje przyrodę  oraz 
prawidłowo dostrzega związek  
między porą roku, a zmianami w 
przyrodzie  : na przedwiośniu,  
wiosną i latem. 
 
Samodzielnie rozpoznaje i nazywa 
rośliny kwitnące wiosną. 
 

Stara się   dostrzec  różnice między 
gniazdami ptaków  oraz  wskazad 
potrzebę ich budowania. 
 
 
Potrafi wskazad poprawnie 
znaczenie ptaków i owadów w 
przyrodzie. 
 
Potrafi rozpoznad i nazwad 
pożyteczne owady. 
 
Rozpoznaje i nazywa większośd 
poznanych zwierząt żyjących w 
naturalnym środowisku. 
 
Prawidłowo wymienia  sposoby 
przystosowania zwierząt do różnych 
pór roku. 
 
Potrafi  obserwowad przyrodę , a 
wyniki notowad  w karcie badacza. 
 
 
Zazwyczaj prawidłowo obserwuje 
przyrodę  ora z  zauważa zmiany  w 
przyrodzie  na przedwiośniu, wiosną 
i latem. 
 
 
Potrafi rozpoznawad i nazywad  
rośliny kwitnące wiosną. 
 

Z pomocą nauczyciela potrafi 
wskazad różnice między gniazdami 
ptaków  oraz potrzebę ich 
budowania. 
 
Stara się  wskazad znaczenie ptaków 
i owadów w przyrodzie. 
 
 
Stara się wymienid pożyteczne 
owady. 
 
Z  pomocą nauczyciela  wskazuje na 
ilustracji niektóre poznane zwierzęta 
żyjące w naturalnym środowisku. 
 
Stara się wymienid kilka sposobów 
przystosowania zwierząt do różnych  
pór roku. 
 
W czasie obserwacji dostrzega tylko 
niektóre  elementy i wybiórczo je 
notuje. 
 
Z pomocą nauczyciela opowiada o 
zaobserwowanych zmianach w 
przyrodzie  na przedwiośniu, wiosną 
i latem. 
 
 
Stara się rozpoznawad i nazywad 
poznane rośliny kwitnące wiosną. 
 

Ma trudności ze wskazaniem różnic 
między gniazdami ptaków. 
 
 
 
Ma trudności ze wskazaniem 
znaczenia ptaków i owadów w 
przyrodzie. 
 
Z pomocą nauczyciela  potrafi 
wymienid pożyteczne owady. 
 
Ma trudności ze wskazaniem na 
ilustracji poznanych zwierząt 
żyjących w naturalnym środowisku. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia 
sposoby przystosowania się zwierząt 
do różnych pór roku. 
 
Z pomocą nauczyciela  zauważa 
wybrane elementy , ale nie notuje w 
karcie badacza. 
 
Ma duże trudności z zauważeniem 
zmian  w przyrodzie   na 
przedwiośniu, wiosną i latem. 
 
 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i 
nazywa poznane rośliny kwitnące 
wiosną. 



Zna  i prawidłowo wymienia etapy 
rozwoju  roślin kwitnących, na 
przykładzie tulipana. 
 
Potrafi rozpoznawad i wymieniad 
nazwy wiosennych kwiatów 
chronionych. 
 
Dostrzega  i opisuje różnice w 
budowie drzewa i krzewu. 
 
 
Prawidłowo   rozpoznaje i nazywa  
przedstawione na ilustracjach, 
zdjęciach   krajobrazy Polski. 
 
 
Potrafi wymienid charakterystyczne 
cechy   dla  wybranego  krajobrazu 
Polski . 
 
Zna i wymienia bezbłędnie  wszystkie 
zagrożenia dla środowiska ze strony 
człowieka. 
 
Zawsze chętnie uczestniczy w 
działaniach związanych z  ochroną 
przyrody. 
 
Zawsze pamięta o  oszczędzaniu  
wody,  segregowaniu  śmieci i 
stosowaniu opakowao   
ekologicznych. 

Potrafi poprawnie wymienid etapy 
rozwoju roślin kwitnących , na 
przykładzie tulipana. 
 
Stara się rozpoznawad i wymieniad 
nazwy wiosennych  kwiatów 
chronionych. 
 
Potrafi  wskazad  różnicę między 
budową  drzewa i krzewu. 
 
 
Potrafi rozpoznad  i nazwad  
przedstawiony na ilustracjach , 
zdjęciach  krajobraz Polski. 
 
 
Stara się  wskazad charakterystyczne  
cechy   dla   wybranego krajobrazu 
Polski. 
 
Wymienia zagrożenia dla środowiska 
ze strony człowieka. 
 
 
Chętnie uczestniczy w działaniach 
związanych z ochroną przyrody. 
 
 
Pamięta  o  oszczędzaniu  wody,  
segregowaniu  śmieci i stosowaniu 
opakowao   ekologicznych. 
 

Stara się  z  niewielką  pomocą 
wymienid etapy  rozwoju roślin  
kwitnących, na przykładzie tulipana. 
 
Z  nielicznymi pomyłkami potrafi 
wymienid nazwy wiosennych  
kwiatów chronionych. 
 
Stara się  z niewielką  pomocą  
wymienid  różnice w budowie  
drzewa i krzewu. 
 
Stara się rozpoznad  i nazwad  
przedstawione na ilustracjach  
poznane  krajobrazy Polski. 
 
 
Z  pomocą  nauczyciela  wskazuje  
charakterystyczne  cechy  dla  
poznanego  krajobrazu Polski. 
 
Potrafi  wymienid zagrożenia  dla 
środowiska ze strony człowieka. 
 
 
Stara się uczestniczyd w działaniach 
związanych z  ochroną przyrody. 
 
 
Stara się oszczędzad wodę, 
segregowad śmieci i stosowad 
opakowania ekologiczne. 
 

Ma duże problemy ze wskazaniem 
etapów  rozwoju roślin, na 
podstawie tulipana. 
 
Tylko z pomocą nauczyciela potrafi i 
wymieniad nazwy wiosennych 
kwiatów chronionych. 
 
Ma trudności z podaniem różnicy  w 
budowie drzewa i krzewu 
 
 
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje  i 
nazywa   przedstawione na 
ilustracjach poznane  krajobrazy 
Polski. 
 
Rzadko  potrafi  dostrzec 
charakterystyczne  cechy    dla  
poznanego  krajobrazu Polski. 
 
Stara się  z pomocą  wymienid 
zagrożenia dla środowiska  ze strony 
człowieka.  
 
Podejmuje działania związane z 
ochroną przyrody. 
 
 
Zazwyczaj stara się pamiętad  o 
oszczędzaniu wody, segregowaniu 
śmieci i stosowaniu opakowao 
ekologicznych. 



 
Wie, jakie znaczenie ma woda  w 
życiu ludzi, roślin i zwierząt. 
 
 
Wymienia  przykłady roślin  oraz 
zwierząt   żyjących w środowisku 
wodnym. 
 
Zna  zagrożenia ze strony niektórych 
zjawisk  przyrodniczych  oraz  wie, 
jak się zachowad w danej sytuacji. 
 
 
 
Dostrzega i nazywa 
charakterystyczne zjawiska  
atmosferyczne  dla  przedwiośnia i 
wiosny. 
 
Sprawnie wymienia nazwy kolejnych  
pór roku. 
 
 
Zawsze stosuje się do  podawanych  
komunikatów o pogodzie. 
 
 
Umie  samodzielnie prowadzid 
obserwacje dotyczące zjawisk 
atmosferycznych  wiosną i notowad 
wyniki  w obrazkowym kalendarzu 
pogody. 

 
Potrafi powiedzied , jakie znaczenie 
ma woda w życiu roślin, ludzi i 
zwierząt. 
 
Potrafi   podad   przykłady roślin oraz  
zwierząt   żyjących  w środowisku 
wodnym. 
 
Potrafi wskazad zagrożenia ze strony 
niektórych zjawisk  przyrodniczych  i 
wie, jak się zachowad w danej 
sytuacji. 
 
 
Potrafi dostrzegad i wymieniad 
charakterystyczne zjawiska 
atmosferyczne  dla  przedwiośnia i 
wiosny. 
 
Prawidłowo  wymienia nazwy 
kolejnych  pór roku. 
 
 
Potrafi  dostosowad się do podanego 
komunikatu o pogodzie. 
 
 
Potrafi obserwowad pogodę  wiosną 
i notowad  wyniki  w  obrazkowym 
kalendarzu pogody. 
 
 

 
Zazwyczaj wie, jakie znaczenie ma 
woda w życiu roślin, ludzi i zwierząt. 
 
 
Stara się  podad  przykłady  roślin 
oraz zwierząt  żyjących w środowisku 
wodnym. 
 
Stara się wskazad  zagrożenia ze 
strony niektórych zjawisk  
przyrodniczych i  przestrzegad zasad 
właściwego zachowania. 
 
 
Stara się  wymieniad 
charakterystyczne zjawiska  
atmosferyczne dla przedwiośnia i 
wiosny. 
 
Stara się wymieniad  poprawnie  
nazwy kolejnych  pór roku.   
 
 
Stara się przestrzegad  podawanych 
komunikatów o pogodzie. 
 
 
Stara się obserwowad pogodę  
wiosną  i notowad  wyniki w 
obrazkowym kalendarzu pogody. 
 
 

 
Z pomocą wymienia znaczenie wody 
dla ludzi, roślin i zwierząt. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  wymienia 
rośliny i zwierzęta  żyjące w 
środowisku wodnym. 
 
Zazwyczaj  stara się  wymienid 
zagrożenia ze strony  niektórych 
zjawisk przyrodniczych , ale nie 
zawsze pamięta o właściwym 
zachowaniu w danej sytuacji. 
 
Z pomocą nauczyciela wymienia  
charakterystyczne  zjawiska 
atmosferyczne  dla przedwiośnia i 
wiosny. 
 
Zazwyczaj  stara się  wymieniad  
poprawnie  nazwy kolejnych  pór 
roku. 
 
Nie zawsze potrafi  dostosowad się  
do podawanych komunikatów o 
pogodzie. 
 
Tylko z pomocą prowadzi i notuje 
obserwacje pogody  w obrazkowym 
kalendarzu pogody. 
 
 



 
Zawsze  prawidłowo  odczytuje 
wskazania   termometru 
zaokiennego. 
 
Obserwuje i dostrzega  wpływ 
pogody   na przedwiośniu i wiosną  
na życie ludzi i zwierząt. 
 
Zna zasady  zachowania  w  
kontaktach ze zwierzętami  i zawsze  
je  przestrzega. 
 
Zna  i przestrzega podstawowe 
zasady racjonalnego odżywiania się .  

 
Prawidłowo  odczytuje wskazania 
termometru zaokiennego. 
 
 
Potrafi  dostrzec  wpływ pogody  na 
przedwiośniu i wiosną  na życie ludzi 
i zwierząt. 
 
Potrafi  przestrzegad  poznanych 
zasad zachowania  w kontaktach ze 
zwierzętami. 
 
Zna i  potrafi przestrzegad 
podstawowych zasad racjonalnego 
odżywiania się. 

 
Stara się prawidłowo odczytywad 
wskazania  termometru 
zaokiennego. 
 
Stara się  dostrzec  wpływ pogody  
na przedwiośniu i wiosną na życie 
ludzi i zwierząt. 
 
Stara się  przestrzegad poznanych 
zasad zachowania  w kontaktach ze 
zwierzętami. 
 
Stara się przestrzegad 
podstawowych zasad racjonalnego 
odżywiania się. 
 
 
 
 
 

 
Tylko z pomocą   odczytuje 
wskazania  termometru 
zaokiennego. 
 
Z pomocą  potrafi    dostrzec  wpływ 
pogody  na przedwiośniu i wiosną na 
życie ludzi i zwierząt. 
 
Zazwyczaj przestrzega  poznane 
zasady  zachowania w  kontaktach ze 
zwierzętami. 
 
Nie zawsze stosuje się do  zasad 
racjonalnego odżywiania się. 
 
 
 

 

 

 

 

 



Edukacja plastyczna 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: wyrażania własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach 

plastycznych, rozpoznawania wybranych dziedzin sztuki oraz przygotowania  do korzystania z medialnych  środków przekazu. 

 

Ocena  roczna  z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze  dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Zawsze  prawidłowo  posługuje się 
kolorami  podstawowymi, 
pochodnmi i pośrednimi  oraz 
barwami  ciepłymi  i zimnymi. 
 
 
Precyzyjnie  określa kształty,  fakturę 
oraz stopniuje wielkośd 
przedmiotów. 
 
Potrafi prawidłowo określid  
usytuowanie  przedmiotów   na 
płaszczyźnie i w przestrzeni. 
 
Zawsze ogląda  z   zainteresowaniem 
dzieła sztuki i  określa ich cechy. 
 
Prawidłowo rozpoznaje  
architekturę, malarstwo, rzeźbę i 
scenografię. 
 
Potrafi  zawsze samodzielnie 

Prawidłowo  posługuje się  kolorami 
podstawowymi,  pochodnymi, 
pośrednimi,   a także barwami  
ciepłymi   i  zimnymi. 
 
 
Potrafi poprawnie określid  kształt, 
wielkośd i fakturę przedmiotów. 
 
 
Stara się  poprawnie określad  
położenie przedmiotów na 
płaszczyźnie i w przestrzeni . 
 
Ogląda dzieła  sztuki i potrafi określid 
ich cechy. 
 
Rozpoznaje  architekturę, 
malarstwo, rzeźbę i scenografię. 
 
 
Potrafi poprawnie  zilustrowad 

Stara się  prawidłowo posługiwad  
kolorami podstawowymi,  
pochodnymi, pośrednimi,   a także 
barwami  ciepłymi   i  zimnymi. 
 
 
Stara się  poprawnie określad kształt, 
wielkośd i fakturę przedmiotów. 
 
 
Z niewielką pomocą  potrafi określid  
położenie przedmiotów na 
płaszczyźnie i w przestrzeni . 
 
Ogląda dzieła sztuki i z pomocą 
nauczyciela określa ich cechy. 
 
Z niewielką pomocą rozpoznaje 
architekturę, malarstwo, rzeźbę i 
scenografię. 
 
Stara się wykonywad  ilustracje 

Zazwyczaj stara się prawidłowo 
posługiwad  
kolorami  podstawowymi, 
pochodnmi i pośrednimi , a także 
barwami  ciepłymi  i zimnymi. 
 
Z pomocą określa kształt, wielkośc  i 
fakturę przedmiotów. 
 
 
Rzadko dostrzega  różnice w 
położeniu przedmiotów na  
płaszczyźnie i w przestrzeni. 
 
Bez  zainteresowania ogląda dzieła 
sztuki. 
 
Rozpoznaje z trudem malarstwo, 
rzeźbę, architekturę i scenografię. 
 
 
Z pomocą nauczyciela próbuje 



zilustrowad  wydarzenia  związane z 
własnymi przeżyciami i 
wyobrażeniami. 
 
Chętnie tworzy sceny inspirowane  
baśnią, opowiadaniem i muzyką. 
 
Chętnie wykonuje prace plastyczne z 
wykorzystaniem  poznanych technik   
 
 
Zawsze  wykonuje ciekawe i bogate 
prace o tematyce abstrakcyjnej i 
fantastycznej. 
 
Chętnie i z  zaangażowaniem 
wykonuje estetycznie  proste 
rekwizyty  i przedmioty użytkowe. 
 
Modeluje ciekawe i oryginalne formy 
przestrzenne w różnych rodzajach  
materiałów plastycznych (plastelina, 
modelina,  glina). 
 
Zawsze dba o estetykę 
wykonywanych  prac i dobrą 
organizację  warsztatu pracy. 
 
Umie zawsze prawidłowo 
zastosowad  określone narzędzia i 
materiały. 
 
Dostrzega i  wskazuje różnice między  

wydarzenia związane z własnymi 
przeżyciami i wyobrażeniami. 
 
 
Tworzy sceny inspirowane  baśnią, 
opowiadaniem i muzyką. 
 
Wykonuje prace plastyczne z 
wykorzystaniem  znanych technik. 
. 
 
Potrafi wykonywad  prace  o 
tematyce abstrakcyjnej i 
fantastycznej. 
 
Potrafi poprawnie wykonywad   
proste rekwizyty i przedmioty 
użytkowe. 
 
Modeluje formy przestrzenne  w 
różnych rodzajach  materiałów 
plastycznych (plastelina, modelina, 
glina). 
 
Dbad o estetykę wykonywanych  
prac i dobrą organizację warsztatu 
pracy. 
 
Potrafi   prawidłowo zastosowad  
określone narzędzia i materiały. 
 
 
Potrafi wskazad różnice  między  

zgodnie z wydarzeniami związanymi 
z własnymi przeżyciami i 
wyobrażeniami. 
 
Stara się tworzyd sceny inspirowane 
baśnią, opowiadaniem i muzyką. 
 
Stara się  wykonywad prace 
plastyczne  z wykorzystaniem 
znanych technik. 
 
Stara się wykonad pracę  o tematyce 
abstrakcyjnej i fantastycznej. 
 
 
Stara się   wykonywad proste  
rekwizyty i przedmioty użytkowe. 
 
 
Stara  się  wykonywad  prace 
przestrzenne z dostępnych 
materiałów plastycznych. 
 
 
Stara się dbad o estetykę 
wykonywanych  prac i dobrą  
organizację warsztatu pracy. 
 
Stara się  prawidłowo stosowad 
określone narzędzia i materiały. 
 
 
Z niewielką  pomocą   nauczyciela i 

zilustrowad   wydarzenia związane z 
własnymi przeżyciami i 
wyobrażeniami. 
 
Próbuje tworzyd sceny inspirowane 
baśnią, opowiadaniem i muzyką. 
 
Próbuje  wykonywad  prace  z 
wykorzystaniem  znanych technik. 
 
 
Z pomocą  nauczyciela  
wykonuje  prace  o tematyce  
abstrakcyjnej i fantastycznej. 
 
Z pomocą nauczyciela  wykonuje 
proste rekwizyty i  przedmioty 
użytkowe. 
 
Próbuje wykonywad prace 
przestrzenne z dostępnych 
materiałów plastycznych. 
 
 
Zazwyczaj  dba  o estetykę  
wykonywanych prac i dobrą  
organizację warsztatu pracy. 
 
Próbuje prawidłowo stosowad 
określone narzędzia i materiały. 
 
 
Rzadko  dostrzega różnice między  



portretem, a autoportretem. 
 
 
Rozumie  znaczenie pojęd: grafika,  
plakat, fotokolaż. 
 
 
Zawsze prawidłowo   wyznacza linią  
kontur postaci i przedmiotów. 
 
 
Potrafi  korzystad z przekazów 
medialnych  w zakresie pozyskiwania 
informacji o wybranych dziełach  
sztuki. 
 
 

 
 
 
 

portretem, a autoportretem. 
 
 
Potrafi  dostrzec różnice  między 
pojęciami: grafika,  plakat, fotokolaż. 
 
 
Potrafi  dokładnie wyznaczyd linią  
kontur postaci i przedmiotów. 
 
 
Stara się korzystad z przekazów 
medialnych w celu  zdobycia 
informacji o wybranych dziełach 
sztuki. 

wskazuje   różnice między 
portretem, a autoportretem. 
 
Z pomocą nauczyciela dostrzega 
różnice  między pojęciami: grafika,  
plakat, fotokolaż. 
 
Stara  się  dokładnie wyznaczad 
kontury   postaci i  przedmiotów. 
 
 
Z pomocą  potrafi korzystad z 
przekazów medialnych w celu  
zdobycia informacji o wybranych 
dziełach sztuki. 

portretem, a autoportretem. 
 
 
Ma problem ze zrozumieniem pojęd: 
grafika,  plakat, fotokolaż.. 
 
 
Próbuje poprawnie  wyznaczad  
kontury przedmiotów lub postaci. 
 
 
Nie potrafi korzystad z przekazów 
medialnych. 

 

 

 

 



Zajęcia  techniczne 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: wychowania technicznego (działalność konstrukcyjna,  poznawanie i 

obsługiwanie urządzeń) i dbania o bezpieczeństwo własne i innych (posługiwanie się narzędziami i urządzeniami,  bezpieczeństwo 

komunikacyjne, organizacja warsztatu pracy) 

Ocena   roczna   z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 
Zna   zasady bezpiecznego 
posługiwania  się  wybranymi  
urządzeniami domowymi  i wskazuje  
zagrożenia  wynikające  z 
niewłaściwego  ich użytkowania. 
 
Potrafi  wymienid  poznane  rodzaje  
maszyn  i urządzeo  transportowych,  
wytwórczych, informatycznych. 
 
 
Wie, jak ludzie wykorzystywali 
dawniej  i wykorzystują  dziś  siły 
przyrody ( wiatr, wodę). 
 
 
 
Wnikliwie   zna historię  wybranych 
wynalazków  
 
Bezbłędnie  rozróżnia  materiały 
przydatne do majsterkowania:  
papiernicze,  włókiennicze i 

Zna podstawowe zasady  
bezpiecznego posługiwania się  
wybranymi urządzeniami  
domowymi . 
 
 
Stara się  wymieniad  poznane  
rodzaje  maszyn i urządzeo 
transportowych, wytwórczych, 
informatycznych. 
 
Potrafi powiedzied , w jaki sposób  
ludzie wykorzystywali   dawniej  i 
wykorzystują  dziś  siły  przyrody 
(wiatr, wodę). 
 
 
Zna historię  wybranych  
wynalazków. 
 
Rozróżnia  materiały  przydatne do 
majsterkowania: papiernicze,  
włókiennicze i tworzywa sztuczne. 

Z pomocą  potrafi  wymienid zasady 
bezpiecznego posługiwania się  
urządzeniami domowymi . 
 
 
 
Wymienia  tylko nieliczne  rodzaje  
poznanych maszyn i urządzeo 
transportowych, wytwórczych, 
informatycznych. 
 
Z  pomocą  nauczyciela  potrafi 
powiedzied , w jaki sposób  ludzie 
wykorzystywali   dawniej  i 
wykorzystują  dziś  siły  przyrody 
(wiatr, wodę). 
 
Z pomocą  nauczyciela   przedstawia 
historię wybranych wynalazków. 
 
Z pomocą nauczyciela  rozróżnia   
materiały  przydatne  do 
majsterkowania: papiernicze,  

Rzadko pamięta  o zasadach 
bezpiecznego posługiwania się  
urządzeniami domowymi. 
 
 
 
Nie potrafi  wymienid  poznanych 
rodzajów  maszyn i urządzeo 
transportowych, wytwórczych, 
informatycznych. 
 
Ma  trudności   ze wskazaniem 
sposobów wykorzystania  przez ludzi 
wiatru i wody dawniej i dziś . 
 
 
 
Nie zna historii wybranych 
wynalazków. 
 
Ma problemy z rozróżnianiem 
materiałów  przydatnych do 
majsterkowania: papierniczych,  



tworzywa  sztuczne. 
 
 
Potrafi wskazad  właściwości   
materiałów: miękki – twardy, gładki 
– chropowaty, giętki – łamliwy, 
lśniący – matowy  i umiejętnie je 
dobierad   do wykonywanego 
wytworu technicznego. 
 
 
Zna i zawsze  stosuje różne sposoby  
łączenia  materiałów , w zależności 
od wykonywanego wytworu 
technicznego. 
 
  Zawsze  wykonuje prace papierowe 
zgodnie z podaną instrukcją. 
 
Potrafi dokładnie zaplanowad i 
zorganizowad pracę przy tworzeniu 
wytworów technicznych. 
 
 
Wykazuje twórczą inwencję przy 
tworzeniu swojego dzieła. 
 
 
Zna wszystkie zagrożenia  wynikające 
z niewłaściwego  używania narzędzi i 
urządzeo technicznych. 
 
 

 
 
 
Z reguły  określa  właściwości 
materiałów: miękki - twardy, gładki – 
chropowaty,  giętki – łamliwy, lśniący 
– matowy i stara się  je  dobierad  do 
wykonywanego wytworu 
technicznego. 
 
 
Zna i z reguły  stosuje  różne sposoby  
łączenia  materiałów: zszywanie,  
sklejanie,  spinanie, zginanie, 
zbijanie. 
 
Potrafi  wykonywad prace papierowe  
zgodnie z podaną instrukcją. 
 
Umie  prawidłowo zaplanowad i 
zorganizowad pracę przy tworzeniu 
wytworów technicznych. 
 
 
Wykazuje inwencję przy tworzeniu 
swojego dzieła. 
 
 
Zna większośd zagrożeo 
wynikających  z niewłaściwego 
używania narzędzi i urządzeo 
technicznych. 
 

włókiennicze  i tworzywa sztuczne. 
 
 
Z pomocą nauczyciela  określa 
właściwości  materiałów: miękki - 
twardy, gładki – chropowaty,  giętki 
– łamliwy, lśniący – matowy   i 
próbuje je dobierad do 
wykonywanego wytworu 
technicznego. 
 
Z pomocą nauczyciela   stosuje  
różne sposoby  łączenia  materiałów: 
zszywanie,  sklejanie,  spinanie, 
zginanie, zbijanie. 
 
Stara się wykonywad prace 
papierowe  według instrukcji. 
 
Często korzysta z pomocy 
nauczyciela, jego objaśnieo  i 
instrukcji przy planowaniu i 
organizowaniu pracy. 
 
Wykazuje małą inwencję przy 
tworzeniu swojego dzieła. 
 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi 
wskazad tylko niektóre zagrożenia  
wynikające z niewłaściwego 
używania  narzędzi i urządzeo 
technicznych. 

włókienniczych i tworzyw 
sztucznych. 
 
Ma  problemy z określaniem  
właściwości  materiałów: miękki - 
twardy, gładki – chropowaty,  giętki 
– łamliwy, lśniący – matowy   i nie  
zawsze potrafi je dobrad do 
wykonywanego wytworu 
technicznego. 
 
Ma problemy ze stosowaniem 
różnych  sposobów łączenia  
materiałów. 
 
 
Próbuje   wykonywad  prac 
papierowe  według instrukcji. 
 
Ma problemy z  zaplanowaniem i 
zorganizowaniem  pracy przy 
tworzeniu wytworów technicznych. 
 
 
Wykazuje znikomą inwencję lub jej 
nie wykazuje przy tworzeniu 
swojego dzieła. 
 
Ma duże trudności ze wskazaniem 
zagrożeo wynikających z 
niewłaściwego używania narzędzi i 
urządzeo technicznych. 
 



 
Dobiera właściwie narzędzia pracy  i 
posługuje się nimi zgodnie z 
instrukcją obsługi. 
 
Zna i stosuje zasady bezpiecznego  
poruszania się po drogach. 
 
 
Przestrzega zasad bezpiecznego 
przechodzenia  przez jezdnię. 
 
 
Zna zasady bezpiecznego  i 
prawidłowego  korzystania  ze  
środków komunikacji.  
 
Wie, jak należy zachowad się  w razie 
wypadku. 

 
 
Zawsze utrzymuje porządek wokół 
siebie . 
 
 
Chętnie sprząta  po sobie i pomaga 
innym w utrzymywaniu porządku. 
 
 

 
Stara  się  dobierad właściwie 
narzędzia pracy i  posługiwad się 
nimi zgodnie z instrukcją. 
 
 Stara  się  stosowad  zasady 
bezpiecznego poruszania się po 
drogach. 
 
Stara się  przestrzegad zasad 
bezpiecznego przechodzenia przez 
jezdnię. 
 
Potrafi wymienid zasady 
prawidłowego korzystania ze 
środków  komunikacji. 
 
Orientuje się, jak  należy zachowad  
się  w razie wypadku. 
 
 
Stara się utrzymywad porządek 
wokół siebie. 
 
 
Sprząta po sobie  i  stara się 
pomagad innym w utrzymaniu 
porządku. 

 
Próbuje  dobierad właściwie 
narzędzia  pracy i  posługiwad się 
nimi zgodnie z instrukcją. 
 
Zazwyczaj zna  zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach i próbuje  
je stosowad. 
 
Nie zawsze przestrzega zasad 
bezpiecznego przechodzenia przez 
jezdnię. 
 
Zazwyczaj wie, jak należy  korzystad 
ze środków komunikacji. 
 
 
Zazwyczaj wie, jak należy zachowad 
się  w razie wypadku. 
 
 
Próbuje  utrzymywad porządek 
wokół siebie. 
 
 
Stara się sprzątad po sobie  oraz 
czasami pomagad innym w 
utrzymaniu porządku. 

 
Ma problemy z  właściwym doborem 
narzędzi pracy i  z posługiwaniem się 
nimi zgodnie z instrukcją. 
 
Nie  zawsze korzysta z zasad 
bezpiecznego  poruszania się po 
drogach. 
 
Nie przestrzega zasad bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię. 
 
 
Próbuje wymienid zasady  
prawidłowego korzystania ze 
środków komunikacji. 
 
Z pomocą nauczyciela  potrafi 
powiedzied, jak należy  zachowad się 
w razie wypadku. 
 
Ma problemy z utrzymaniem 
porządku wokół siebie. 
 
 
Niechętnie  sprząta po sobie. 

 

 



Wychowanie fizyczne 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: sprawności fizycznej oraz elementów wychowania zdrowotnego. 

.Przy ustalaniu oceny, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w  wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

Ocena   roczna   z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 
Zna i zawsze przestrzega  ustalonych  
reguł  gier i zabaw. 
 
Zawsze chętnie  bierze udział w  
zespołowych  zabawach ruchowych i 
grach sportowych według ustalonych 
zasad. 
 
Zawsze  chętnie współpracuje   z 
całym  zespołem  podczas realizacji 
zadao gimnastycznych. 
 
Precyzyjnie, starannie i dokładnie 
wykonuje wszystkie dwiczenia 
ruchowe, usprawniające małą i dużą 
motorykę. 
 
Sprawnie  wykonuje dwiczenia   ze 
skakanką ( skacze przez skakankę, 
wykonuje skoki jednonóż i obunóż 
nad niskimi przeszkodami). 
 
 

Przestrzega ustalonych  reguł  gier i 
zabaw. 
 
Bierze udział w zespołowych  
zabawach  ruchowych i grach 
sportowych  zgodnie z ustalonymi 
zasadami. 
 
Chętnie współpracuje  z  całym  
zespołem podczas realizacji zadao 
gimnastycznych. 
 
Poprawnie wykonuje wszystkie  
dwiczenia  ruchowe , usprawniające 
małą  i dużą  motorykę. 
 
 
Poprawnie wykonuje  dwiczenia ze 
skakanką (skacze przez skakankę, 
wykonuje skoki jednonóż i obunóż 
nad niskimi przeszkodami). 
 
 

Stara się przestrzegad ustalonych 
reguł gier i zabaw. 
 
Stara się  uczestniczyd  w 
zespołowych  zabawach ruchowych i 
grach sportowych według  
ustalonych  zasad. 
 
Stara się  współpracowad  z całym 
zespołem   podczas realizacji  zadao 
gimnastycznych. 
 
Stara się  prawidłowo wykonywad  
wszystkie dwiczenia  ruchowe  
rozwijających sprawnośd fizyczną. 
 
 
Stara się  poprawnie wykonywad 
proste dwiczenia ze skakanką (skacze 
przez skakankę, wykonuje skoki 
jednonóż i obunóż nad niskimi 
przeszkodami). 
 

Zazwyczaj stara się przestrzegad 
ustalonych reguł gier i zabaw. 
 
Niechętnie uczestniczy w 
zespołowych  zabawach ruchowych i 
grach sportowych  zgodnie z 
ustalonymi zasadami. 
 
Zazwyczaj stara się współpracowad  z 
całym  zespołem  podczas realizacji 
zadao gimnastycznych. 
 
Zazwyczaj stara się wykonywad  
dwiczenia  ruchowe rozwijające 
sprawnośd fizyczną. 
 
 
Niechętnie  wykonuje dwiczenia ze 
skakanką  ( skacze przez  skakankę, 
wykonuje skoki jednonóż i obunóż 
nad niskimi przeszkodami). 
 
 



Zawsze reaguje ruchem  na  zmiany 
rytmu,  tempa i głośności w 
zabawach  orientacyjno – 
porządkowych. 
 
Sprawnie  posługuje się przyborami 
gimnastycznymi . 
 
Potrafi prawidłowo toczyd, kozłowad, 
chwytad, turlad i podrzucad   piłkę  
oraz  rzucad nią do celu i na 
odległośd. 
 
Sprawnie pokonuje  wyznaczone 
odległości:  marszem, biegiem i na 
czworakach. 
 
Zawsze  sprawnie pokonuje 
przeszkody naturalne i sztuczne. 
 
 
Zawsze  prawidłowo  i chętnie 
wykonuje dwiczenia równoważne. 
 
 
Zna   i przestrzega   zasad   
właściwego  zachowania  w  razie 
choroby . 
 
Zna i zawsze stosuje zasady 
zapobiegania chorobom. 
 
Zawsze dba o prawidłowy sposób 

Reaguje ruchem na    zmiany rytmu,  
tempa i głośności w zabawach  
orientacyjno – porządkowych. 
 
 
Prawidłowo  posługuje się  
przyborami gimnastycznymi. 
 
Poprawnie toczy,   kozłuje, podrzuca, 
turla  i chwyta  piłkę oraz   rzuca nią 
do celu i na odległośd. 
 
 
Pokonuje  wyznaczone odległości : 
marszem, biegiem i na czworakach. 
 
 
Prawidłowo  pokonuje  przeszkody 
naturalne i sztuczne. 
 
 
Chętnie   wykonuje  dwiczenia  
równoważne. 
 
 
Zna   i potrafi przestrzegad  zasad 
właściwego zachowania w razie 
choroby. 
 
Zna i stosuje  zasady zapobiegania 
chorobom. 
 
Dba o  prawidłowy sposób  siedzenia 

Stara się reagowad ruchem  na  
zmiany rytmu,  tempa i głośności w 
zabawach  orientacyjno – 
porządkowych. 
 
Stara się  poprawnie posługiwad  
przyborami  gimnastycznymi. 
 
Stara się poprawnie toczyd, 
kozłowad,  turlad ,podrzucad i 
chwytad  piłkę   oraz rzucad nią do 
celu i na odległośd. 
 
Stara  się  pokonywad  wyznaczone 
odległości:  marszem, biegiem i na 
czworakach. 
 
Stara się  poprawnie pokonywad 
przeszkody naturalne i sztuczne. 
 
 
Stara się  poprawnie wykonywad 
dwiczenia równoważne. 
 
 
 Stara się przestrzegad zasad 
właściwego zachowania w razie 
choroby. 

 
Zazwyczaj zna zasady zapobiegania 
chorobom i  stara się  je stosowad. 
 
Stara się prawidłowo siedzied w 

Zazwyczaj stara się reagowad 
ruchem  na  zmiany rytmu,  tempa i 
głośności w zabawach  orientacyjno 
– porządkowych. 
 
Nieudolnie posługuje się przyborami 
gimnastycznymi . 
 
Próbuje  toczyd, kozłowad, 
podrzucad,   turlad  i  chwytad  piłkę 
oraz  rzucad nią do celu i na 
odległośd. 
 
Próbuje  pokonywad wyznaczone 
odległości marszem, biegiem i na 
czworakach. 
 
Próbuje pokonywad  przeszkody 
naturalne i sztuczne. 
 
 
Zazwyczaj poprawnie wykonuje 
dwiczenia równoważne. 
 
 
Często nie wie, jak ma się zachowad 
w razie choroby. 
 
 
Nie zawsze  przestrzega  zasad 
zapobiegania chorobom. 
 
Nie  zawsze potrafi prawidłowo 



siedzenia  w ławce i przy stole. 
 
Rozumie potrzebę i zna wartośd 
czynnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu. 
 
Potrafi wymyślad zabawy ze 
śpiewem i  chętnie w nich 
uczestniczy. 
 
 
 

 
 

w ławce i przy stole. 
 
Wie, jak ważny dla zdrowia jest 
czynny wypoczynek na świeżym 
powietrzu. 
 
Chętnie uczestniczy w zabawach ze 
śpiewem. 
 
 
 
 

ławce i przy stole. 
 
Zazwyczaj rozumie ważnośd  dla 
zdrowia  czynnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu. 
 
Stara się uczestniczyd w zabawach ze 
śpiewem. 
 
 
 

siedzied w ławce i  przy stole. 
 
Nie  rozumie ważności dla zdrowia 
czynnego  wypoczynku  na świeżym 
powietrzu. 
 
Niechętnie uczestniczy w zabawach 
ze śpiewem. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacja muzyczna 

Ocenie podlegają wiadomości i  umiejętności kształtowane w zakresie: odbioru  i tworzenia muzyki:  śpiewanie i muzykowanie, słuchanie  i 

rozumienie. 

Ocena   roczna z uwzględnieniem oceny śródrocznej 

bardzo dobrze dobrze dostatecznie bardzo słabo 

Odtwarza głosem proste  melodie. 
 
 
Potrafi realizowad proste rytmy i 
wzory rytmiczne za pomocą sylab 
rytmicznych. 
 
Samodzielnie i z dużą  swobodą   
śpiewa   piosenki z repertuaru 
dziecięcego. 
 
Chętnie  wykonuje  rymowanki i  
śpiewanki tematyczne. 
 
Potrafi w piosenkach i zabawach 
ruchowych zastosowad naturalne 
efekty akustyczne: klaskanie, 
tupanie, stukanie, pstrykanie. 
 
 
Szybko reaguje  na różne sygnały 
muzyczne. 
 
Poprawnie  odtwarza  na 

Stara się głosem odtworzyd proste 
melodie. 
 
Stara się  realizowad proste rytmy i 
wzory rytmiczne za pomocą sylab 
rytmicznych. 
 
Śpiewa  poznane piosenki  z 
repertuaru dziecięcego. 
 
 
Tworzy rymowanki i  śpiewanki 
tematyczne. 
 
Stara się w piosenkach i zabawach 
ruchowych zastosowad naturalne 
efekty akustyczne: klaskanie, 
tupanie, stukanie, pstrykanie. 
 
 
Reaguje na różne sygnały muzyczne. 
 
 
Stara się odtwarzad  na 

Z pomocą nauczyciela  odtwarza 
proste melodie. 
 
Próbuje realizowad proste rytmy i 
wzory rytmiczne za pomocą sylab 
rytmicznych. 
 
Stara się  śpiewad poznane piosenki z 
repertuaru dziecięcego. 
 
 
Próbuje tworzyd rymowanki i  
śpiewanki tematyczne. 
 
Próbuje w piosenkach i zabawach 
ruchowych zastosowad naturalne 
efekty akustyczne: klaskanie, 
tupanie, stukanie, pstrykanie. 
 
 
Próbuje reagowad na różne sygnały 
muzyczne. 
 
Z  niewielką pomocą nauczyciela 

Nie potrafi  odtworzyd prostych  
melodii. 
 
Z pomoca nauczyciela realizuje  
proste rytmy i wzory rytmiczne za 
pomocą sylab rytmicznych. 
 
Niechętnie  włącza  się w śpiew 
poznanych piosenek z repertuaru 
dziecięcego. 
 
Niechętnie tworzy rymowanki i 
śpiewanki tematyczne. 
 
Ma  problemy z  zastosowaniem w 
piosenkach i  zabawach ruchowych 
naturalnych efektów akustycznych: 
klaskanie, tupanie, stukanie, 
pstrykanie. 
 
Nie reaguje na różne sygnały 
muzyczne. 
 
Ma trudności  z poprawnym 



instrumentach perkusyjnych proste 
rytmy . 
 
Zawsze  chętnie bierze udział  w 
zabawach ze śpiewem i w 
inscenizowaniu piosenek. 
 
Bezbłędnie rozpoznaje poznane 
piosenki po usłyszeniu fragmentu ich 
melodii. 
 
Poprawnie wyraża nastrój i 
charakter muzyki  pląsając i taocząc. 
 
Potrafi rozpoznawad i nazywad 
niektóre znaki notacji   muzycznej               
( oznaczenia metrum, klucz 
wiolinowy, półnuty, dwierdnuty i 
odpowiadające im pauzy). 
 

Poprawnie  nazywa i rozpoznaje 
położenie nut  ( re, mi,  sol, la ) na 
pięciolinii. 
 
Potrafi śpiewad poznane dźwięki               
( re, mi, sol, la)  z fonogestyka. 
 
 
Wie, że muzykę można zapisad  i 
odczytad. 
 
 

instrumentach perkusyjnych proste 
rytmy . 
 
Chętnie bierze udział  w zabawach ze 
śpiewem i w inscenizowaniu 
piosenek. 
 
Rozpoznaje poznane piosenki po 
usłyszeniu fragmentu ich melodii. 
 
 
Stara się poprawnie wyrazid  nastrój i 
charakter muzyki pląsając i taocząc. 
 
Stara się rozpoznawad i nazywad 
niektóre znaki  notacji muzycznej   
( oznaczenia metrum, klucz 
wiolinowy, półnuty, dwierdnuty i 
odpowiadające im pauzy). 
 
 
Stara się  poprawnie rozpoznawad  
położenie nut  ( re, mi,  sol, la ) na 
pięciolinii. 
 
Stara się śpiewad poznane dźwięki               
( re, mi, sol, la)  z  fonogestyką, 
 
 
Zazwyczaj wie, że muzykę można 
zapisad i odczytad. 
 
 

odtwarza    na instrumentach 
perkusyjnych proste rytmy . 
 
Stara się brad    udział  w zabawach 
ze śpiewem i w inscenizowaniu 
piosenek. 
 
Stara się rozpoznawad  poznane 
piosenki po usłyszeniu fragmentu ich 
melodii. 
 
Z pomocą  potrafi wyrazid nastrój i 
charakter muzyki pląsając i taocząc. 
 
Próbuje rozpoznawad i nazywad 
niektóre znaki  notacji  muzycznej  
( oznaczenia metrum, klucz 
wiolinowy, półnuty, dwierdnuty i 
odpowiadające im pauzy). 
 
 
Zazwyczaj  stara się  poprawnie 
rozpoznawad  położenie nut  ( re, mi,  
sol, la ) na pięciolinii. 
 
Z  pomocą nauczyciela  śpiewa  
poznane dźwięki  (re, mi, sol, la)    z 
fonogestyką. 
 
Rzadko pamięta, że muzykę  można 
zapisad i odczytad. 
 
 

odtworzeniem  na instrumentach 
perkusyjnych prostych  rytmów. 
 
Z pomocą nauczyciela  bierze udział  
w zabawach ze śpiewem i w 
inscenizowaniu piosenek. 
 
Z pomocą  rozpoznaje  piosenki po 
usłyszeniu fragmentu  ich melodii. 
 
 
Nie potrafi określid charakteru i 
nastroju  muzyki. 
 
Ma trudności z rozpoznaniem i 
nazwaniem poznanych znaków  
notacji muzycznej  ( oznaczenia 
metrum, klucz wiolinowy, półnuty, 
dwierdnuty i odpowiadające im 
pauzy). 
 
Tylko z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje położenie nut  ( re, mi, 
sol, la )    na pięciolinii. 
 
Ma duże trudności z zaśpiewaniem  
poznanych dźwięków (re, mi, sol, la)  
z fronogestyką. 
 
Nie  wie, że muzykę da się odczytad i 
zapisad. 
 
 



Potrafi rozpoznawad rodzaje głosów 
ludzkich  i prawidłowo określad ich 
wysokośd. 
 
Bezbłędnie rozróżnia  dźwięki   ciche 
i głośne i  potrafi je nazwad. 
 
Zawsze bezbłędnie rozpoznaje  i  
naśladuje dźwięki   przyrody 
ożywionej i nieożywionej. 
 
Prawidłowo rozpoznaje brzmienie 
poznanych instrumentów. 
 
 
Uważnie  słucha muzyki  
odtwarzanej mechanicznie  i wyraża 
przeżycia  z nią związane różnymi 
środkami  artystycznymi. 
 
 
Zna  i wymienia zasady kulturalnego 
zachowania się na koncercie  
muzycznym. 
 
Zawsze przyjmuje właściwą  postawę 
podczas  słuchania lub śpiewania 
hymnu  paostwowego.  
 
 
 

 

Stara się rozpoznawad rodzaje 
głosów ludzkich  i prawidłowo 
określad ich wysokośd. 
 
Rozróżnia  dźwięki ciche i głośne i  
potrafi je nazwad. 
 
Potrafi rozpoznawad i naśladowad 
dźwięki przyrody ożywionej i 
nieożywionej. 
 
Potrafi   poprawnie rozpoznawad 
brzmienie  poznanych 
instrumentów. 
 
Słucha  muzyki odtwarzanej 
mechanicznie   i wyraża przeżycia z 
nią  związane za pomocą różnych 
środków artystycznych. 
 
 
Potrafi  wymienid zasady  
kulturalnego  zachowania  się  na 
koncercie muzycznym. 
 
Przyjmuje   właściwą  postawę 
podczas śpiewania lub słuchania 
hymnu  paostwowego. 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 
rodzaje głosów ludzkich i określa ich 
wysokośd. 
 
Stara się  rozróżniad  dźwięki ciche i 
głośne i  je nazywad. 
 
Stara się naśladowad  dźwięki 
przyrody ożywionej i nieożywionej. 
 
 
Stara się poprawnie  rozpoznawad 
brzmienie poznanych  
instrumentów. 
 
Stara się  słuchad muzyki 
odtwarzanej mechanicznie  i   
wyrażad   za pomocą różnych 
środków artystycznych  przeżycia  z 
nią  związane. 
 
Stara się  wymienid zasady  
kulturalnego zachowania się na 
koncercie muzycznym. 
 
Stara się przyjmowad właściwą 
postawę podczas słuchania lub 
śpiewania hymnu  paostwowego. 
 

Nie potrafi  rozpoznad  rodzaj głosów 
ludzkich i określid ich wysokośd. 
 
 
Z pomocą nauczyciela potrafi  
rozróżniad  i  nazywad  dźwięki. 
 
Próbuje naśladowad  dźwięki 
przyrody ożywionej i nieożywionej. 
 
 
Zazwyczaj  próbuje  rozpoznawad 
brzmienie  poznanych  
instrumentów. 
 
Próbuje słuchad muzyki  i  wyrażad  
za pomocą środków artystycznych  
przeżyd z nią  związane. 
 
 
 
Zazwyczaj  próbuje wymienid zasady 
kulturalnego zachowania się na 
koncercie muzycznym. 
  
Zazwyczaj  pamięta o prawidłowej 
postawie podczas śpiewania  lub 
słuchania hymnu  paostwowego. 

 


