
Przedmiotowy System Oceniania w klasach I - III 

1. W klasach I - III w ocenianiu bieżącym oprócz oceny opisowej stosuje się oceny wyrażone 
stopniem według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny– 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny –  1. 

2. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) lub minus (-). 

3. Osiągnięcia uczniów klas I-III oceniane są na bieżąco i odnoszą się do umiejętności:  

1) Czytanie (tempo, technika, poprawność, rozumienie) wyrazów, zdań, tekstów czytanek i 
wierszy. 

2) Pisanie (tempo, precyzja, czytelność, poprawność) liter, wyrazów i zdań, przepisywanie 
tekstu, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu.  

3) Mówienie, słuchanie, wiedza o języku - wypowiedzi ucznia dotyczące ilustracji, historyjek 
obrazkowych, własnych przeżyć i doświadczeń oraz przeczytanych tekstów. 

4) Wiadomości i umiejętności matematyczne - umiejętność operowania czterema 
działaniami arytmetycznymi w zakresie liczbowym odpowiednim do poziomu danej klasy, 
umiejętność rozwiązywania zadań z treścią i zadań praktycznych.  

5) Znajomość przyrody – na podstawie wypowiedzi uczniów w trakcie omawiania treści 
przyrodniczych, prowadzenie obserwacji i doświadczeń. 

6) Wiadomości i umiejętności plastyczno - techniczne, muzyczne oraz w zakresie 
wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej na podstawie zaangażowania i wysiłku 
ucznia w wykonywanie prac lub ćwiczeń ruchowych . 

7) Wiadomości z zakresu zajęć komputerowych na podstawie indywidualnych ćwiczeń, prac 
i zadań praktycznych. 

8) Ocenie podlega również aktywność na lekcjach, prace domowe, sprawdziany, testy, 
udział w konkursach, zawodach. 

4. Nauczyciel sprawdza poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów za pomocą oceniania 
sumującego, któremu podlegają: 

a. Miesięczne diagnozy z edukacji zintegrowanej i edukacji matematycznej 

b. Czytanie ze zrozumieniem  

c. Rozwiazywanie zadań tekstowych 

5. Za osiągnięcie przez ucznia minimum 85% ze sprawdzianów osiągnięć, o których mowa w pkt. 
4 oraz wzorowe zachowanie uczeń zostaje nagrodzony: 

a. na półrocze odznaką „wzorowego ucznia” 
b. na koniec roku szkolnego nagrodą książkową. 

6. Prace pisemne diagnozujące poziom osiągnięć uczniów (testy, sprawdziany) oceniane są w 
skali procentowej, na podstawie której nauczyciel wnioskuje o poziomie osiągnięć ucznia oraz 
o poziomie łatwości zadań: 



Procent 
uzyskanych 

punktów 
0-19 20-49 50-69 70-79 80-89 90-100 

Ocena 1 2 3 4 5 6 
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niski 

niski 
niżej 

zadowalający 
zadowalający Dobry 

bardzo 
dobry 

Średnia 
łatwość 
zadań 

bardzo 
trudne 

trudne 
umiarkowanie 

trudne 
łatwe Łatwe 

bardzo 
łatwe 

7. Sprawdzone i ocenione prace uczeń i rodzice otrzymują do wglądu. Nauczyciel w zeszycie 
wychowawczym zamieszcza informację o procentowych wynikach przeprowadzonych 
diagnoz i sprawdzianów. Rodzice są zobowiązani do podpisania zamieszczonej notatki. 

8. W razie niepowodzenia uczeń ma prawo, w ciągu dwóch tygodni, w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem, dokonać jednokrotnej poprawy każdej pisanej diagnozy, z której uzyskał 50% 
lub mniej. Ocena będzie stanowiła średnią z pierwszego sprawdzianu oraz poprawy (np. 47% 
- pierwszy sprawdzian, drugi - 85%, średnia - 66%). 

9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem każdego semestru uczeń ma prawo do poprawy jednej 
wybranej przez siebie diagnozy z edukacji zintegrowanej oraz jednej z edukacji 
matematycznej, bez względu na uzyskany wynik. Ocena będzie stanowiła średnią z 
pierwszego sprawdzianu oraz poprawy (np.67% - pierwszy sprawdzian, drugi - 85%, średnia - 
76%).  

10. Ocena z poprawy zastępuje ocenę poprawianą nawet jeżeli jest niższa.  

11. W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń ma obowiązek 
zgłosić to nauczycielowi. 

12. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac 
dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę 
dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej. 

13. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych 
przedmiotów w terminie uzgodnionym z nauczycielem.   

14. Bieżące osiągnięcia ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku. 

15. W trakcie bieżącego oceniania nauczyciel gromadzi wyniki szkolnych osiągnięć w dzienniku 
zajęć lekcyjnych oraz w indywidualnych teczkach, a wyniki obserwacji każdego ucznia w 
arkuszach diagnostycznych.  

16. Uczeń i jego rodzic są na bieżąco informowani o uzyskiwanych ocenach i poziomie osiągnięć. 

17. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania i z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

18. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: przygotowanie do zajęć, systematyczność, 
obowiązkowość, punktualność, umiejętność dokonywania samooceny, utrzymanie ładu i 
porządku na swoim stanowisku pracy, kultura i higiena osobista. 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: koleżeńskość, uczciwość w 
kontaktach międzyludzkich, tolerancja, umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i 



kolegów, dbałość i poszanowanie mienia własnego i społecznego, systematyczne i 
wytrwałe przezwyciężanie trudności w nauce, bezinteresowne działanie, przejawianie 
inicjatywy, rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności. 

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły: aktywny udział w życiu klasy i szkoły, godne 
reprezentowanie klasy i szkoły w konkursach, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz 
pozaszkolnych. 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej: używanie w mowie potocznej pięknego języka 
polskiego, stosowanie zwrotów grzecznościowych. 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa, pomoc młodszym, niepełnosprawnym i osobom starszym, prawidłowa 
reakcja na krzywdę i przejawy zła. 

6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: przestrzeganie zasad i norm 
obowiązujących w grupie, umiejętność przyznawania się do błędów, godne 
reprezentowanie szkoły. 

7) Okazywanie szacunku innym osobom: kulturalne odzywanie się do rówieśników  i 
dorosłych. 

19. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 
rozwijaniem uzdolnień. 

20. Śródroczną opisową ocenę klasyfikacyjną otrzymuje rodzic na klasowym spotkaniu z 
wychowawcą podsumowującym I półrocze. 

21. Roczną opisową ocenę klasyfikacyjną otrzymuje uczeń w dniu zakończenia roku szkolnego na 
świadectwie szkolnym 

Załączniki: 

1) Konieczne umiejętności ucznia po klasie pierwszej, drugiej, trzeciej – niezbędne do 

kontynuowania nauki w następnej klasie 

2) Kryteria sukcesu ucznia klasy pierwszej, drugiej, trzeciej. 

 

 



Załącznik nr 1. 
KONIECZNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PO KLASIE PIERWSZEJ 

 

UCZEŃ KLASY PIERWSZEJ POWINIEN NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO: 

 

 Znać wszystkie litery alfabetu. 

 Dzielić wyrazy na głoski (spółgłoski i samogłoski) i sylaby. 

 Czytać tekst w odpowiednim do wieku tempie - w ciągu minuty przeczytać 22 wyrazy 
jednosylabowe. 

 Czytać wyrazy, krótkie teksty. 

 Odpowiadać na pytania pełnym zdaniem. 

 Budować zdania i prawidłowo je wypowiadać. 

 Prawidłowo trzymać narzędzie pisarskie. 

 Pisać litery w liniaturze. 

 Przepisywać wyrazy i krótkie zdania. 

 Rozpoczynać pisownię zdania wielka literą. 

 Stosować poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu. 

 Pisać proste wyrazy z pamięci. 

 Pisać proste wyrazy ze słuchu. 
 

 Rozpoznawać liczby do 20. 

 Biegle liczyć do 20, dodawać i odejmować w zakresie 20. 

 Liczyć dziesiątkami do 100,  dodawać i odejmować dziesiątki w zakresie 100. 

 Rozpoznawać podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt). 

 Znać stosunki przestrzenne – nad, pod, na, za, prawo, lewo. 

 Mierzyć długość posługując się linijką. Posługiwać się jednostkami centymetr, metr. 

 Znać w kolejności pory roku, miesiące, dni tygodnia. 

 Odczytywać pełne godziny na zegarze ze wskazówkami. 

 Znać wszystkie monety i banknoty. 
 



KONIECZNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PO KLASIE DRUGIEJ 

 

UCZEŃ KLASY DRUGIEJ POWINIEN NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO: 

 

 Czytać tekst w odpowiednim do wieku tempie - w ciągu minuty przeczytać 48 wyrazów 
jednosylabowych. 

 Czytać płynnie i poprawnie krótkie teksty.  

 Pisać płynnie i starannie. 

 Właściwie rozmieszczać tekst na stronie.  

 Przepisywać tekst, uzupełniając go lub przekształcając.  

 Układać zdania z rozsypanki wyrazowej.  

 Rozpoczynać zdania wielką literą, a kończyć kropką  

 Dzielić wyrazy na głoski, sylaby, oddzielać wyrazy w zdaniach, zdania w tekście.  

 Pisać poprawnie z pamięci i ze słuchu wyrazy i krótkie, proste zdania.  

 Redagować krótkie opisy przedmiotu, osoby, krajobrazu. 

 Zadawać pytania i udzielać poprawnych odpowiedzi w formie ustnej i pisemnej (pełnymi 
zdaniami).  

 Pracować w równym tempie.  
 

 Sprawnie dodawać i odejmować do 30 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.  

 Dodawać i odejmować w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.  

 Znać tabliczkę mnożenia w zakresie 30. 

 Rozpoznawać i nazywać figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.  

 Rozwiązywać proste zadania tekstowe.  

 Udzielać poprawnych odpowiedzi.  

 Rysować i mierzyć odcinki o podanej długości.  

 Ważyć przedmioty i używać odpowiednich określeń.  

 Nazywać dni tygodnia i miesiące w roku oraz znać ich kolejność.  

 Rozpoznawać czas na zegarze w systemie 12 godzinnym i posługiwać się pojęciami: godzina, 
pół godziny, kwadrans, minuta. 

 Wykonywać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin.  

 Znać wszystkie monety i banknoty i stosować pojęcia: cena towaru, wartość towaru. 
 



KONIECZNE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA PO KLASIE TRZECIEJ 

 

UCZEŃ KLASY TRZECIEJ POWINIEN NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO: 

 

 Czytać w odpowiednim do wieku tempie - w ciągu minuty przeczytać 76 wyrazów 
jednosylabowych. 

 Czytać tekst płynnie ze zrozumieniem. 

 Wyciągać wnioski z przeczytanych tekstów oraz wyszukiwać w tekście potrzebne informacje. 

 Zredagować kilkuzdaniową wypowiedź ustną i pisemną na zadany temat. 

 Właściwie rozmieścić tekst na stronie. 

 Redagować proste opisy, opowiadania, ogłoszenia, zaproszenia, życzenia, listy, notatki do 
kroniki. 

 Pracować sprawnie, w dobrym tempie zapisywać notatki i swoje wypowiedzi. 
 

 Biegle dodawać i odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

 Liczyć setkami w zakresie 1000. 

 Biegle mnożyć i dzielić liczby w zakresie 100. 

 Rozwiązywać łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. 

 Rozwiązywać proste zadania tekstowe z jednym działaniem - tworzyć pytanie do zadania, 
wypisać dane z zadania, zredagować odpowiedź na pytanie. 

 Wykonywać łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość). 

 Odczytywać godziny na zegarze 12 i 24 godzinnym, wykonywać łatwe obliczenia zegarowe, 
posługiwać się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta. 

 Podawać i zapisywać daty, podawać kolejność dni tygodnia i miesięcy. 

 Porządkować chronologicznie daty, wykonywać obliczenia kalendarzowe w sytuacjach 
życiowych. 

 Odczytywać i zapisywać liczby w systemie rzymskim od I do XII. 

 Rozpoznawać podstawowe figury geometryczne płaskie (koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt). 

 Obliczać obwód kwadratu, prostokąta i trójkąta w cm. 

 Mierzyć linijką i zapisywać wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz 
odległości. Posługiwać się jednostkami: milimetr, centymetr, metr, kilometr 

 Ważyć i używać określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram. 

 Odczytywać temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi). 
 



Załącznik nr 2. 

 

Kryteria sukcesu ucznia klasy 1, 2, 3 
Klasa pierwsza: 

Poziom wysoki osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje 
przewaga 5 (bardzo dobry) i 6 (celujący).  

Uzyskuje wynik od 85%-100% z diagnoz sumujących. 

Uczeń/ uczennica sprawnie wypowiada myśli w formie kilkuzdaniowej, ciekawej wypowiedzi. Pisze, 
zachowując właściwy kształt, pochylenie, proporcje i łączenia liter. Samodzielnie układa i pisze 
zdania- podpisy do ilustracji, zdania na określony temat. Czyta głośno teksty- wyraziście i płynnie, 
rozumie je. Sprawnie dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 100, biegle liczy w zakresie 20. 
Rozwiązuje i przekształca zadania tekstowe o różnym stopniu trudności. Przejawia bardzo duże 
zainteresowanie otaczającym środowiskiem i ma o nim wiele wiadomości. Prowadzi obserwacje 
przyrodnicze. Pracuje samodzielnie. Twórczo wykonuje zadania plastyczno- techniczne. Chętnie 
śpiewa, tańczy, improwizuje przy muzyce. Jest sprawny fizycznie. Wykazuje inicjatywę w 
wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. 

Poziom średni osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje 
przewaga 4 (dobry). 

Uzyskuje wynik od 75% do 84% z diagnoz sumujących. 

Uczeń/ uczennica logicznie wypowiada swoje myśli, budując zdania. Chętnie wypowiada się na znane, 
bliskie tematy. Poprawnie odtwarza kształt liter podczas pisania. Samodzielnie układa i pisze jedno 
zdanie, jako podpis do obrazka. Tekst czyta poprawnie i płynnie w tempie odpowiadającym jego 
możliwościom. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20. Rozwiązuje i układa proste zadania 
tekstowe. Uczestniczy aktywnie w poznawaniu otaczającego środowiska. Stosuje różne techniki 
plastyczne w swoich pracach. Aktywnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych, muzycznych. W 
zabawach i ćwiczeniach wykorzystuje różne formy ruchu.  

Poziom zadowalający osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje  
przewaga 3 (dostateczny). 

Uzyskuje wynik od 60% do 74% z diagnoz sumujących. 

Uczeń/ uczennica wypowiada się używając zdań pojedynczych. Odtwarza poprawnie kształt liter 
podczas pisania. Samodzielnie układa i pisze krótkie zdania bez trudności ortograficznych, podpisy do 
obrazka. Ma opanowaną pisownię najczęściej spotykanych wyrazów bez trudności ortograficznych. 
Czyta poprawnie krótkie teksty. Najczęściej czyta...( wyrazami, sylabami, dokonuje syntezy). Rozumie 
pojęcie liczby naturalnej. Dodaje, odejmuje w zakresie 20, korzystając z liczmanów. Rozwiązuje łatwe 
zadania tekstowe. Wie, w jaki sposób możemy poznawać otaczające środowisko. Dostrzega istotne 
zmiany w przyrodzie w zależności od pór roku. Wykonuje prace plastyczne, wykorzystując ulubione 
środki ekspresji. Próbuje eksperymentować kolorem. Śpiewa poznane piosenki. Tworzy prosty 
akompaniament rytmiczny. Sprawnie wykonuje proste ćwiczenia fizyczne. 

 
 
 



Poziom niski osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje 
przewaga 2 (dopuszczający) i 1 (niedostateczny). 

Uzyskuje wynik 59% i niżej do z diagnoz sumujących. 

Uczeń/ uczennica konstruuje proste wypowiedzi na różne tematy. Przepisuje krótkie zdania, pisze 
poprawnie wyrazy bez trudności ortograficznych. Czyta głośno, poprawnie krótkie zdania. Najczęściej 
czyta...( sylabami, głoskami dokonuje syntezy, bez syntezy). Rozumie czytany tekst. Korzysta z pytań 
pomocniczych. Rozumie pojęcie liczby naturalnej i jej zapis za pomocą cyfr. Dodaje i odejmuje w 
zakresie 20 na konkretach. Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe. Dostrzega istotne zmiany w 
otaczającym środowisku. Rozumie potrzebę dbania o przyrodę. Za pomocą prostych środków 
ekspresji plastycznej przedstawia sceny obserwowane w życiu. Śpiewa niektóre poznane piosenki z 
repertuaru klasy pierwszej. Wykonuje poprawnie proste ćwiczenia gimnastyczne. Uczestniczy w 
grach i zabawach integracyjnych. 

Klasa druga 

Poziom wysoki osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje 
przewaga 5 (bardzo dobry) i 6 (celujący).  

Uzyskuje wynik od 85%-100% z diagnoz sumujących. 

Uczeń/ uczennica ma bogaty zasób słownictwa. Redaguje ciekawe wielozdaniowe wypowiedzi ustne 
na różne tematy. Zna i stosuje w praktyce poznane części mowy i zasady ortograficzne. Teksty czyta 
biegle, wyraziście, z ekspresja, w pełni je rozumie. Układa i pisze kilkuzdaniowe wypowiedzi na różne 
tematy. Poprawnie rozmieszcza tekst na stronicy z zachowaniem właściwego kształtu, proporcji, 
pochylenia i łączenia liter. Biegle dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 50, stosując poznane 
własności działań. Rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności. Zna własności figur 
geometrycznych. Posiada dużo wiadomości o otaczającym środowisku. Wykazuje zainteresowanie w 
poznawaniu przyrody. Prowadzi obserwacje i eksperymenty. Twórczo wykorzystuje zdobyte 
wiadomości. Chętnie śpiewa, tańczy, improwizuje, bawi się przy muzyce. Tworzy własne melodie. 
Eksperymentuje twórczo z kolorem, farbami i kredkami. Wykorzystuje różne techniki. w swoich 
pracach. Wykonuje proste formy dekoracyjne. Sprawnie wykonuje różne ćwiczenia gimnastyczne. 
Organizuje gry i zabawy ruchowe. Uczy się chętnie nowych gier i zabaw. Samodzielnie doskonali 
swoje umiejętności ruchowe. 

Poziom średni osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje 
przewaga 4 (dobry). 

Uzyskuje wynik od 75% do 84% z diagnoz sumujących. 

Uczeń/ uczennica wypowiada swoje myśli stosownie do sytuacji, w formie wielozdaniowej  
i uporządkowanej wypowiedzi. Zna i stosuje w praktyce poznane części mowy i zasady ortograficzne. 
Czyta teksty płynnie i ze zrozumieniem. Po uprzednim przygotowaniu redaguje i pisze krótkie 
opowiadania, zdania na określony temat. Pisze kształtnie z zachowaniem właściwych proporcji liter. 
Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 50, stosując poznane właściwości działań. Biegle mnoży i 
dzieli w zakresie 30. Rozwiązuje nietrudne zadania tekstowe. Rozpoznaje figury geometryczne. 
Interesuje się światem przyrody i chętnie go poznaje. Prowadzi proste doświadczenia. Opisuje zmiany 
w przyrodzie w zależności od pory roku i ekosystemu. Śpiewa poznane piosenki. Tworzy własne 
akompaniamenty rytmiczne. Chętnie bawi się przy muzyce. W swoich pracach plastyczno- 
technicznych wykorzystuje różne środki ekspresji. Ciekawie rozwiązuje problemy plastyczno- 
techniczne. Sprawnie i chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Uczestniczy w grach i zabawach 
zespołowych. 



 
Poziom zadowalający osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje  

przewaga 3 (dostateczny). 
Uzyskuje wynik od 60% do 74% z diagnoz sumujących. 

Uczeń/ uczennica wypowiada się w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat zaistniałych sytuacji. 
Krótko i systematycznie przedstawia wydarzenia. Wskazuje w zdaniach poznane części mowy. Czyta 
płynnie i poprawnie krótkie i opracowane wcześniej teksty. Zna i stosuje poznane zasady 
ortograficzne. Pisze teksty z zachowaniem właściwego kształtu liter. Biegle dodaje i odejmuje w 
zakresie 20, mnoży i dzieli w zakresie 30. Rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe. Zna 
figury geometryczne i wskazuje je w otoczeniu. Ma podstawowe wiadomości o otaczającym 
środowisku. Obserwuje przyrodę i dostrzega istotne zmiany w zależności od pór roku. Śpiewa kilka 
poznane piosenki z repertuaru klasy drugiej. W swoich pracach plastycznych wykorzystuje zwykle 
jedna, ulubiona technikę. Stara się dokładnie wykonywać prace plastyczno- techniczne. Uczestniczy w 
grach i zabawach ruchowych. Stara się dokładnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. Jest sprawny 
ruchowo. 

Poziom niski osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje 
przewaga 2 (dopuszczający) i 1 (niedostateczny). 

Uzyskuje wynik 59% i niżej do z diagnoz sumujących. 

Uczeń/ uczennica wypowiada się krótkimi zdaniami na bliskie i znane tematy. Swobodne wypowiedzi 
wymagają uprzedniego przygotowania. Czyta głośno, poprawnie wyuczone wcześniej krótkie i łatwe 
teksty. Układa i pisze kilka zdań na określony temat. Zna niektóre zasady ortograficzne. Popełnia 
błędy podczas pisania ze słuchu. Ukierunkowany wskazuje w zdaniach nazwy osób, zwierząt, roślin, 
rzeczy, czynności. Pisze i odczytuje liczby w zakresie 50. Dodaje i odejmuje  w zakresie 50. Radzi sobie 
z mnożeniem w zakresie30, korzystając z liczmanów. Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe 
jednodziałaniowe. Wskazuje w otoczeniu figury geometryczne. Wie, w jaki sposób możemy 
poznawać najbliższe środowisko. Dostrzega najistotniejsze zmiany w przyrodzie. Śpiewa kilka 
poznanych piosenek. Zadania plastyczno- techniczne wykonuje posługując sie prostymi środkami 
wyrazu. Uczestniczy w zabawach i grach ruchowych. Wykonuje ćwiczenia zgodnie z pokazem. Próbuje 
doskonalić swoje umiejętności ruchowe. 

Klasa trzecia 

Poziom wysoki osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje 
przewaga 5 (bardzo dobry) i 6 (celujący).  

Uzyskuje wynik od 85%-100% z diagnoz sumujących. 

Uczeń/uczennica wypowiada myśli w formie rozbudowanej wypowiedzi. Stosuje bogate słownictwo, 
buduje zdania złożone. Ciekawie interpretuje różne teksty. Prowadzi dyskusje, z uwagą słucha 
partnera. Wyraźnie, płynnie i biegle czyta teksty o różnym stopniu trudności. Rozumie czytany tekst. 
Układa i pisze proste formy wypowiedzi: opowiadanie, opis, ogłoszenie, zawiadomienie, list, życzenia, 
notatkę do kroniki. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne. Rozpoznaje poznane 
części mowy. Jego/jej pismo jest kształtne, czytelne i estetyczne. Biegle liczy w zakresie 100, 
rozwiązuje równania, stosuje poznane właściwości działań. Rozwiązuje i układa zadania o różnym 
stopniu trudności. Zna i stosuje tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Oblicza obwody figur 
geometrycznych. Stosuje w praktyce zdobyte wiadomości i umiejętności. Interesuje się światem 
przyrody i otaczającym środowiskiem, chętnie je poznaje, obserwuje. Stawia hipotezy i wyciąga 
prawidłowe wnioski. Ma bogaty zasób wiadomości i umiejętności. Wykonuje prace plastyczne i 
techniczne, eksperymentuje z kolorem, kredkami, farbami. Chętnie śpiewa poznane piosenki, bawi 



się przy muzyce. Tworzy własne melodie. Jest bardzo sprawny(-a) fizycznie. Organizuje gry i zabawy 
zespołowe. Chętnie ćwiczy. Opanował(-a) wszystkie formy ruchu. 

Poziom średni osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje 
przewaga 4 (dobry). 

Uzyskuje wynik od 75% do 84% z diagnoz sumujących. 

Uczeń/uczennica wypowiada się swobodnie na różne tematy zdaniami złożonymi, w uporządkowanej 
formie. Samodzielnie przedstawia ustnie krótkie opowiadania, baśnie, historyjki. Układa i pisze różne 
teksty. Pisze kształtnie i czytelnie. Rozpoznaje i wskazuje poznane części mowy. Zna zasady 
ortograficzne i stosuje je w praktyce. Liczy biegle w zakresie 100, zna tabliczkę mnożenia. Rozwiązuje 
zadania tekstowe dwudziałaniowe i układa proste zdania. Oblicza obwody figur. Obserwuje i opisuje 
zjawiska przyrodniczo-społeczne. Wyciąga poprawne wnioski. Zna życie roślin i zwierząt w różnych 
ekosystemach. W swoich pracach plastycznych wykorzystuje różne techniki. Proponuje ciekawe 
rozwiązania zadań plastyczno-technicznych. Śpiewa piosenki, recytuje rytmiczne teksty. Chętnie 
uczestniczy w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, dokładnie je wykonuje. Ma 
opanowane różne formy ruchu. 

Poziom zadowalający osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje  
przewaga 3 (dostateczny). 

Uzyskuje wynik od 60% do 74% z diagnoz sumujących. 

Uczeń/uczennica wypowiada swoje myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi na znane tematy. 
Wskazuje poznane części mowy. Czyta teksty płynnie, a opracowane i łatwe – biegle i wyraziście. 
Rozumie przeczytany tekst. Redaguje i pisze kilkuzdaniową wypowiedź na temat różnych wydarzeń. 
Ma opanowaną pisownię wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi. Poprawnie rozmieszcza 
tekst na stronicy. Stara się zachować właściwy kształt, łączenie i proporcje liter. Rozpoznaje, nazywa  
i porównuje liczby w zakresie 1000. Radzi sobie z liczeniem w zakresie 100. Zna i nazywa figury 
geometryczne. Posiada najważniejsze wiadomości dotyczące środowisk lądowych i wodnych. Potrafi 
obserwować przyrodę. Przedstawia różne sceny za pomocą ekspresji plastycznej, preferuje jedna, 
ulubioną technikę. Śpiewa kilka znanych piosenek. Tworzy prosty akompaniament do muzyki. 
Wykonuje ćwiczenia ruchowe we własnym, indywidualnym tempie. Radzi sobie z różnymi formami 
ruchu. 

 
Poziom niski osiąga uczeń, u którego w ocenianiu występuje 

przewaga 2 (dopuszczający) i 1 (niedostateczny). 
Uzyskuje wynik 59% i niżej do z diagnoz sumujących. 

Uczeń/uczennica wypowiada się na znane i bliskie tematy kilkoma zdaniami. Potrafi wskazać poznane 
części mowy. Czyta poprawnie wyuczone teksty. Czyta cicho ze zrozumieniem po przygotowaniu. 
Redaguje i pisze krótkie wypowiedzi pisemne z pomocą nauczyciela. Pisze na ogół poprawnie pod 
względem kształtu, proporcji i łączenia liter. Opanował(-a) w stopniu niedostatecznym pisownię 
najczęściej spotykanych wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi. Liczy w zakresie 100. 
Mnoży i dzieli przez liczbę jednocyfrowa w zakresie 100 na konkretach. Porównuje liczby w zakresie 
1000. Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe. Zna figury geometryczne. Rozróżnia ekosystemy lądowe i 
wodne. Wymienia przedstawicieli danego środowiska. Ma konieczne wiadomości o otaczającej go 
rzeczywistości. Prace plastyczno – techniczne wykonuje schematycznie, ogranicza liczbę kolorów, 
stosowane techniki. Uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem. Śpiewa kilka piosenek z 
repertuaru klasy trzeciej. Wykonuje łatwe ćwiczenia gimnastyczne. Wkłada wiele wysiłku w 
doskonalenie swoich umiejętności ruchowych. 


