
Przedmiotowe zasady oceniania obowiązujące w kl. I – III szkoła 

podstawowa obowiązujący od 1 września 2018 r. 
 

Monitorowanie osiągnięć ucznia i systematyczne oceniane postępów jest 

niezbędne w procesie nauczania i wychowania. W edukacji wczesnoszkolnej w 

naszej szkole, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 

14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego stosowane będzie ocenianie opisowe 

(śródroczne i końcoworoczne) jako forma oceniania informująca ucznia i jego 

rodziców o poziomie zdobytych przez niego umiejętności i wskazujące 

ewentualne kierunki doskonalenia tych umiejętności.  
Nauczyciel rozpocznie pracę z dzieckiem od wstępnej diagnozy (kl. I – 

ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej).  
W naszej szkole obowiązuje skala oceny literowej uwzględniająca 4 

poziomy umiejętności i wiadomości:  
A – poziom wysoki: uczeń doskonale opanował wiadomości i 

umiejętności programowe, samodzielnie poszerza wiedzę, rokuje uzyskiwanie 
bardzo dobrych wyników w dalszej edukacji  

B – poziom średni: uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i 
umiejętności programowe, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych i dobrych 

wyników w dalszej edukacji  
C – poziom zadowalający: uczeń opanował w wystarczającym stopniu 

wiadomości i umiejętności programowe, rokuje osiąganie sukcesów w dalszej 
edukacji, ale wymaga systematycznego doskonalenia i utrwalania wiadomości  

D – poziom niski: uczeń opanował podstawowe wiadomości i 
umiejętności programowe, osiągnął kompetencje niezbędne do dalszej edukacji, 

ale będzie wymagał indywidualnego wsparcia w niektórych funkcjach.  
Ocenianiu podlegać będą: wypowiedzi ustne i pisemne, recytacje, 

sprawdziany pisemne, prace domowe, aktywność na lekcjach, zeszyty 

przedmiotowe, prace dodatkowe, działalność plastyczna, techniczna oraz 
sprawność ruchowa. Sprawdziany pisemne oceniane będą wg kryteriów 
opracowanych przez wydawnictwo Nowa Era. 

Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy każdej ocenie literowej.  
 

Kryteria oceniania – Klasa I 
 

Edukacja polonistyczna 
 

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania i mówienia 
 

ocena A – uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej na różne tematy, 
posiada bogaty zasób słownictwa, odpowiada na pytania



innych, bezbłędnie recytuje wiersz z odpowiednią intonacją 
 

ocena B – uczeń mówi na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, 

posiada przeciętny zasób słownictwa, potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie 
zdaniem, recytuje wiersz z pamięci 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela mówi na tematy związane z życiem 

rodzinnym i szkolnym, posiada podstawowy zasób słownictwa, odpowiada na 
zadane pytanie jednym wyrazem, w recytacji wiersza popełnia drobne błędy 
 

ocena D – uczeń niechętnie wypowiada się na określony temat, posiada ubogie 

słownictwo, wymaga ukierunkowania przy formułowaniu odpowiedzi, w 
recytacji wiersza popełnia liczne błędy 
 

2. Osiągnięcia w zakresie czytania i pisania  

a) przestrzeganie zasad kaligrafii 
 

ocena A – uczeń pisze czytelnie i estetycznie, zawsze przestrzega zasad 

kaligrafii 
 

ocena B – uczeń pisze czytelnie, z reguły przestrzega zasad kaligrafii 
 

ocena C – uczeń stara się pisać czytelnie z uwzględnieniem zasad kaligrafii 
 

ocena D – uczeń nie zawsze dba o czytelność i estetykę pisma 
 

Oceniając estetykę pisma bierze się pod uwagę: poprawność i kształt liter, 

płynność połączeń między literami, proporcje pisma, utrzymanie pisma w 
liniaturze oraz rozmieszczenie na stronie. 
 

b) przepisywanie tekstu pisanego i drukowanego, pisanie z pamięci 
 

ocena A – uczeń zna i prawidłowo odtwarza wszystkie litery alfabetu, 
bezbłędnie przepisuje i pisze z pamięci wyrazy i krótkie proste zdania 
 

ocena B – uczeń zna i zazwyczaj prawidłowo odtwarza wszystkie litery 

alfabetu, przepisuje i pisze z pamięci wyrazy i krótkie proste zdania, popełnia 1 -

2 błędy 
 

ocena C – uczeń zna i prawidłowo odtwarza większość liter alfabetu, przy 

przepisywaniu i pisaniu z pamięci popełnia 3-4 błędy



ocena D – uczeń nie zna większości liter alfabetu, przy przepisywaniu i pisaniu 

z pamięci popełnia dużo błędów 
 

Za błąd uznaje się:  

- brak wielkiej litery 

- brak kropki na końcu zdania 

- nie stosowanie wielkiej litery w pisowni nazw własnych – imiona i nazwiska 

- nieprawidłowo zapisane dwie litery 

- dwa opuszczenia liter 

- trzy opuszczenia znaków diakrytycznych (ogonki, kreseczki, kropki np. ć, ą) 

- opuszczenie wyrazu 

- dwa przestawienia liter w wyrazie (np. kra – kar) 
 

Uwaga! Ocena może ulec zmianie w zależności od stopnia trudności i długości 
tekstu pisanego. 
 

c) redagowanie wypowiedzi pisemnych 
 

ocena A – uczeń samodzielnie układa i zapisuje proste zdania, stosuje właściwy 

szyk w zdaniu 
 

ocena B – uczeń układa i zapisuje proste zdania 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela układa i zapisuje proste zdania 
 

ocena D – uczeń nie układa i nie zapisuje prostych zdań 
 

d) umiejętność czytania 
 

ocena A – uczeń czyta płynnie, bezbłędnie, wyraziście, głośno wyrazy, z 

odpowiednią intonacją proste i krótkie teksty, samodzielnie czyta książki, 
wyszukuje proste informacje w tekście 
 

ocena B – uczeń czyta wyrazy i proste, krótkie zdania płynnie, ale zdarza się że 

popełnia błędy, w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela, 

ukierunkowany przez nauczyciela wyszukuje proste informacje w tekście 
 

ocena C – uczeń czyta wyrazy i proste, krótkie zdania, popełnia błędy, z 
pomocą osoby dorosłej czyta lektury wskazane przez nauczyciela, z pomocą 
nauczyciela wyszukuje proste informacje w tekście 
 

ocena D – uczeń czyta wyrazy, krótki, wyćwiczony wcześniej tekst, popełnia 

liczne błędy, czyta sylabami, składa głoski, nie czyta samodzielnie wskazanych 
lektur, nie wyszukuje prostych informacji w tekście 
 

e) posługiwanie się w praktyce elementarnymi regułami ortograficznymi 
 

ocena A – uczeń zawsze stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach, stosuje 
wielką literę w pisowni nazw własnych – imiona i nazwiska 



ocena B – uczeń zazwyczaj stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach, 
zazwyczaj stosuje wielką literę w pisowni nazw własnych – imiona i nazwiska 
 

ocena C – uczeń nie zawsze stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach, nie 
zawsze stosuje wielką literę w pisowni nazw własnych – imiona i nazwiska 
 

ocena D – uczeń nie stosuje wielkiej litery i kropki w zdaniach 
 

f) posługiwanie się w praktyce wiadomościami z nauki o języku 
 

ocena A – uczeń bezbłędnie różnicuje literę i głoskę, samogłoskę i spółgłoskę, 
dzieli wyrazy na sylaby 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj różnicuje literę i głoskę, samogłoskę i spółgłoskę, 
zazwyczaj dzieli wyrazy na sylaby 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela dostrzega różnicę między literą a 

głoską, samogłoską i spółgłoską, z pomocą nauczyciela dzieli wyrazy na sylaby 
 

ocena D – uczeń nie dostrzega różnicy między literą a głoską, samogłoską i 
spółgłoską, nie dzieli wyrazów na sylaby 
 

Edukacja muzyczna 
 

1. osiągnięcia w zakresie odbioru i tworzenia muzyki 
 

ocena A – uczeń śpiewa ze słuchu poznaną piosenkę, wykonuje śpiewanki i 

rymowanki tematyczne, odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach 

muzycznych, realizuje proste tematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego 

ciała), reaguje na zmianę tempa i dynamiki, potrafi rozpoznać i nazwać niektóre 

znaki muzyczne (ćwierćnuty, ósemki i pauza ćwierćnutowa) 
 

ocena B – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, w zespole 

wykonuje śpiewanki i rymowanki tematyczne, powtarza proste rytmy głosem i 

na instrumentach muzycznych, potrafi rozpoznać niektóre znaki muzyczne 

(ćwierćnuty, ósemki) 
 

ocena C – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, wymaga 

podpowiedzi, powtarza śpiewanki i rymowanki tematyczne, z pomocą 
nauczyciela powtarza proste rytmy na instrumentach muzycznych, wie, że 

muzykę można zapisać i odczytać 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela w zespole śpiewa ze słuchu refren 

poznanej piosenki 
 
 

Zajęcia plastyczne 
 

1. osiągnięcia w zakresie działalności plastycznej 
 



 

ocena A – uczeń wykonuje pracę plastyczną starannie, estetycznie, zgodnie z 

tematem, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, stosuje 

różne środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), właściwie 
rozmieszcza pracę na stronie 

 

ocena B – uczeń wykonuje pracę plastyczną estetycznie, zgodnie z tematem, ale 

ubogo w szczegóły, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, 
stosuje niektóre środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), praca jest 

niedokończona 
 

ocena C - uczeń wykonuje pracę plastyczną niestarannie, jest ona niezgodna z 

tematem, niedokończona 
 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy 
 

 

Edukacja przyrodnicza 
 

1. osiągnięcia w zakresie edukacji społeczno-przyrodniczej 

 
Umiejętności i wiadomości uczniów w tym zakresie oceniane będą w formie 

sprawdzianów, kart pracy, przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji oraz 

hodowli roślin. 
 

Edukacja matematyczna 
 

1. osiągnięcia w zakresie liczenia i sprawności rachunkowej 
 

ocena A – uczeń liczy (w przód i wstecz) od danej liczby do 20 i wyżej, potrafi 
zapisać liczbę, odczytuje i porównuje liczby, bezbłędnie stosuje liczby w 
aspekcie głównym, porządkowym i miarowym, sprawnie i bezbłędnie oblicza i 
zapisuje proste działania z okienkiem, bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 
10, 20 bez przekraczania progu dziesiątkowego, poprawnie zapisuje te działania 
 

ocena B – uczeń liczy (w przód i wstecz) od danej liczby do 20, zazwyczaj 
potrafi zapisać liczbę, odczytuje i porównuje liczby, popełnia nieliczne błędy, 
zazwyczaj stosuje liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym,  
zazwyczaj bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 20 i zapisuje te działania, 
rachuje w obrębie dodawania i odejmowania na konkretach 
 

ocena C – uczeń liczy (w przód i wstecz) od danej liczby do 20, popełnia błędy, 
z pomocą nauczyciela potrafi zapisać liczbę, odczytuje i porównuje liczby w 
zakresie 20, pod kierunkiem nauczyciela stosuje liczby w aspekcie głównym, 
porządkowym i miarowym, dodaje i odejmuje w zakresie 20 na konkretach i 
zapisuje te działania, popełnia błędy 
 



ocena D – uczeń nie liczy (w przód i wstecz) od danej liczby do 20, nie potrafi 
zapisać liczby, nie odczytuje i porównuje liczb w zakresie 20, nie stosuje liczby 
w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym, nie dodaje i nie odejmuje w 
zakresie 20 na konkretach i nie zapisuje tych działań 
 

b) osiągnięcia w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych 
 

ocena A – uczeń układa i rozwiązuje czynnościowo zadania matematyczne i na 
porównywanie różnicowe wyrażone w konkretnych sytuacjach, na rysunkach 
lub słownie podanej treści 
 

ocena B – uczeń układa i rozwiązuje czynnościowo proste zadania 
matematyczne i na porównywanie różnicowe wyrażone w konkretnych 
sytuacjach, na rysunkach lub słownie podanej treści 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela układa i rozwiązuje czynnościowo 
proste zadania matematyczne i na porównywanie różnicowe wyrażone w 
konkretnych sytuacjach, na rysunkach lub słownie podanej treści 
 

ocena D – uczeń nie układa i nie rozwiązuje czynnościowo prostych zadań 
matematycznych i na porównywanie różnicowe wyrażone w konkretnych 
sytuacjach, na rysunkach lub słownie podanej treści 
 

c) osiągnięcia w zakresie geometrii 
 

ocena A – uczeń bezbłędnie rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i 
trójkąty, dokonuje pomiarów dowolnie obraną wspólną miarą, porównuje 

wyniki, dokładnie mierzy długości posługując się linijką, porównuje długości 
obiektów, stosuje jednostkę cm i m 
 

ocena B – uczeń rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, 

ukierunkowany przez nauczyciela dokonuje pomiarów dowolnie obraną 

wspólną miarą, porównuje wyniki, zazwyczaj dokładnie mierzy długości 

posługując się linijką, porównuje długości obiektów, zazwyczaj stosuje 

jednostkę cm i m 
 

ocena C – uczeń popełnia błędy w rozpoznawaniu i nazywaniu kół, kwadratów, 
prostokątów i trójkątów, z pomocą nauczyciela dokonuje pomiarów dowolnie 
obraną wspólną miarą, porównuje wyniki, niedokładnie mierzy długości 
posługując się linijką, popełnia błędy porównując długości obiektów, błędnie 
stosuje jednostkę cm i m 

 

ocena D – uczeń nie rozpoznaje i nie nazywa kół, kwadratów, prostokątów i 
trójkątów, nie dokonuje pomiarów dowolnie obraną wspólną miarą, nie 
porównuje wyników, nie mierzy długości posługując się linijką, nie porównuje 
długości obiektów, nie stosuje jednostki cm i m 
 



d) osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych 
 

ocena A – uczeń waży przedmioty, odmierza płyny, dokonuje obliczeń 
pieniężnych, używa określeń kilogram, litr, złoty, zawsze poprawnie nazywa 
dni tygodnia i miesiące w roku, potrafi korzystać z kalendarza, rozpoznaje pełne 
godziny na zegarze 
 

ocena B – uczeń z pomocą waży przedmioty, odmierza płyny, dokonuje 
obliczeń pieniężnych, używa określeń kilogram, litr, złoty, zazwyczaj 
poprawnie nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, potrafi korzystać z 
kalendarza, rozpoznaje pełne godziny na zegarze,  
 

ocena C – uczeń niedokładnie waży przedmioty, odmierza płyny, dokonuje 
obliczeń pieniężnych, używa określeń kilogram, litr, złoty, popełnia błędy 
nazywając dni tygodnia i miesięcy w roku, korzystając z kalendarza, 
rozpoznając pełne godziny na zegarze 
 

ocena D – uczeń nie waży przedmiotów, nie odmierza płynów, nie dokonuje 
obliczeń pieniężnych, nie używa określeń kilogram, litr, złoty, nie nazywa dni 
tygodnia i miesięcy w roku, nie korzysta z kalendarza, nie rozpoznaje pełnych 
godzin na zegarze 
 
 

Zajęcia komputerowe 
 

1. osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej 
 

ocena A – uczeń rozpoznaje i nazywa główne elementy zestawu 

komputerowego, samodzielnie włącza i wyłącza komputer, doskonale posługuje 
się myszą i klawiaturą, wybranymi programami i grami edukacyjnymi 
 

ocena B – uczeń z pomocą nauczyciela nazywa główne elementy zestawu 
komputerowego, na ogół włącza i wyłącza komputer, posługuje się myszą i 
klawiaturą, wybranymi programami i grami edukacyjnymi 
 

ocena C – uczeń myli nazwy elementów zestawu komputerowego, potrafi z 
pomocą nauczyciela wyłączyć komputer, korzystać z myszy i klawiatury, 
wybranych programów i gier edukacyjnych 
 
ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela włącza i wyłącza komputer, z dużą 

pomocą nauczyciela korzysta z myszy i klawiatury 
 
 

Zajęcia techniczne 
 

1. osiągnięcia w zakresie edukacji technicznej  
 

ocena A – uczeń wykonuje prace techniczne samodzielnie, estetycznie, zgodnie 

z instrukcją słowną lub pisemną 



 

ocena B – uczeń wykonuje prace techniczne estetyczne, zgodnie z instrukcją, 
ukierunkowany przez nauczyciela 
 

ocena C – uczeń wykonuje prace niestarannie z pomocą 

nauczyciela  
 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy 
 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
 

1. osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych 
 

ocena A – uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, zawsze zgodnie z 

regułami, doskonale realizuje ćwiczenia gimnastyczne, skacze przez skakankę, 

wykonuje skoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, pokonuje 

wyznaczone odległości marszem, biegiem, na czworakach, zawsze właściwie 

chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, kozłuje, toczy 
 

ocena B – uczeń uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami, 
realizuje ćwiczenia gimnastyczne, skacze przez skakankę, wykonuje skoki 

jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, pokonuje wyznaczone odległości 
marszem, biegiem, na czworakach, zawsze właściwie chwyta piłkę, rzuca nią do 

celu i na odległość, kozłuje, toczy 
 

ocena C – uczeń uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie zawsze zgodnie z 

regułami, podejmuje próby wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, skoków 
przez skakankę, skoków jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, 
pokonywania wyznaczonych odległości marszem, biegiem, na czworakach, nie 
zawsze poprawnie chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, kozłuje, toczy 
 

ocena D – uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie podejmuje 

prób wykonywania ćwiczeń ruchowych 
 
 

Kryteria oceniania – Klasa II 
 

Edukacja polonistyczna 
 

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania i mówienia 
 

ocena A – uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej na różne tematy, 

barwnie wypowiada się, stosując odpowiednią modulację głosu, posiada bogate 

słownictwo, potrafi zadać pytania i odpowiada na pytania innych, bezbłędnie 

recytuje wiersz z odpowiednią intonacją 
 

ocena B – uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej na podane tematy, 
wypowiada się, stosując odpowiednią modulację głosu, posiada przeciętne 



słownictwo, ukierunkowany potrafi zadać pytania i odpowiada na pytania 
innych, recytuje wiersz bezbłędnie   
 

ocena C – uczeń wypowiada się na różne tematy, posiada ubogie słownictwo, z 
pomocą nauczyciela potrafi zadać pytania i odpowiada na pytania innych, 
recytuje wiersz, popełniając błędy 
 

ocena D – uczeń niechętnie wypowiada się na określony temat, posiada bardzo 
ubogie słownictwo, nie formułuje odpowiedzi, nie recytuje wiersza z pamięci 
 

2. Osiągnięcia w zakresie czytania i pisania  

 

a) przestrzeganie zasad kaligrafii 
 

ocena A – uczeń pisze czytelnie i estetycznie, zawsze przestrzega zasad 
kaligrafii, pisze we właściwym tempie 
 

ocena B – uczeń pisze czytelnie, z reguły przestrzega zasad kaligrafii, pisze w 
dobrym tempie 
 

ocena C – uczeń stara się pisać czytelnie z uwzględnieniem zasad kaligrafii, 
pisze w wolnym tempie 
 

ocena D – uczeń nie dba o czytelność i estetykę pisma, pisze w bardzo wolnym 

tempie 
 

Oceniając estetykę pisma bierze się pod uwagę: poprawność i kształt liter, 
płynność połączeń między literami, proporcje pisma, utrzymanie pisma w 
liniaturze oraz rozmieszczenie na stronie. 
 

b) przepisywanie tekstu pisanego i drukowanego, pisanie z pamięci i ze 

słuchu 
 

ocena A – uczeń bezbłędnie przepisuje tekst, pisząc z pamięci i ze słuchu może 
popełnić 1 błąd,  
 

ocena B – uczeń pisząc z pamięci i ze słuchu może popełnić 2 - 3 błędy, 
przepisując tekst 1 błąd 
 

ocena C – uczeń pisząc z pamięci i ze słuchu może popełnić 4 – 6 błędów, 
przepisując tekst 2 – 3 błędy  

 

ocena D – uczeń pisząc z pamięci i ze słuchu popełnia więcej niż 6 błędów, 

przepisując tekst więcej niż 3 błędy 
 

Za błąd uznaje się:  

- błąd ortograficzny (mylenie u – ó, ż – rz, h – ch, nieprawidłowa realizacja 

zmiękczeń, mylenie samogłosek ą i ę z zespołem dźwiękowym on, om, en, 



em, błędy w pisowni wyrazów w przypadku utraty dźwięczności, brak 

wielkiej litery na początku zdania, kropki na końcu zdania, nie stosowanie 

wielkiej litery w pisowni nazw własnych) 

- dwa opuszczenia liter 

- trzy błędy interpunkcyjne 

- trzy opuszczenia znaków diakrytycznych (ogonki, kreseczki, kropki np. ć, ą) 

- opuszczenie wyrazu  
- dwa przestawienia liter w wyrazie (np. kra – kar) 
 

Uwaga! Ocena może ulec zmianie w zależności od stopnia trudności i długości 
tekstu pisanego. 
 

c) redagowanie wypowiedzi pisemnych 
 

ocena A – uczeń po zgromadzeniu i zapisaniu słownictwa redaguje i pisze 

kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat, pisze opis, życzenia, zaproszenie, 
list, przestrzega poprawności stylistycznej, dba o poprawność gramatyczną, 
ortograficzną i interpunkcyjną w zakresie opracowanego słownictwa 
 

ocena B – uczeń po zgromadzeniu i zapisaniu słownictwa redaguje i pisze z 

niewielką pomocą nauczyciela kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat, 
pisze opis, życzenia, zaproszenie, list, przestrzega poprawności stylistycznej, 

dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną w zakresie opracowanego 
słownictwa ukierunkowany przez nauczyciela  
 

ocena C – uczeń z  pomocą nauczyciela układa i zapisuje proste, krótkie zdania, 
stosuje właściwy szyk w zdaniu, poprawnie rozwija zdania 
 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela układa i zapisuje proste, krótkie 

zdania, stosuje właściwy szyk w zdaniu, z pomocą nauczyciela rozwija zdania 
 

d) umiejętność czytania 
 

ocena A – uczeń czyta płynnie, bezbłędnie, wyraziście, głośno, z odpowiednią 

intonacją opracowane teksty, sprawnie wyszukuje w tekstach potrzebne 
informacje, wykazuje potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci 
 

ocena B – uczeń czyta płynnie opracowane teksty, ale zdarza się że popełnia 
błędy (przekręca końcówki, zniekształca wyrazy), samodzielnie wyszukuje 
informacje w tekście 
 

ocena C – uczeń czyta opracowane teksty, między wyrazami, wyrażeniami robi 

odstępy czasowe, popełnia błędy, radzi sobie z wyszukiwaniem potrzebnych 
informacji w tekście 
 

ocena D – uczeń czyta krótki, wyćwiczony wcześniej tekst, czyta sylabami, 

składa głoski, popełnia liczne błędy, z dużą pomocą nauczyciela wyszukuje 
informacje w tekście 



 

e) posługiwanie się w praktyce elementarnymi regułami ortograficznymi 
 

ocena A – uczeń stosuje zasady pisowni ortograficznej w zakresie 
opracowanego słownictwa 
 

ocena B – uczeń nie zawsze stosuje w praktyce zasady pisowni ortograficznej w 

zakresie opracowanego słownictwa 
 
 

ocena C – uczeń popełnia błędy w stosowaniu zasad pisowni ortograficznej w 
zakresie opracowanego słownictwa 
 

ocena D – uczeń nie stosuje w praktyce zasad pisowni ortograficznej w zakresie 
opracowanego słownictwa 
 

f) posługiwanie się w praktyce wiadomościami z nauki o języku 

 

ocena A – uczeń wskazuje i nazywa rzeczowniki i czasowniki w zdaniach, 

rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, bezbłędnie różnicuje 
literę i głoskę, dzieli wyrazy na sylaby 
 

ocena B – uczeń z pomocą nauczyciela wskazuje i nazywa rzeczowniki i 
czasowniki w zdaniach, ukierunkowany rozpoznaje zdania oznajmujące, 

pytające, rozkazujące, zazwyczaj różnicuje literę i głoskę, dzieli wyrazy na 
sylaby 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela rozpoznaje w zdaniach nazwy ludzi, 
roślin, zwierząt i rzeczy oraz wyrazy oznaczające czynności, z pomocą 
nauczyciela rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, z pomocą 
nauczyciela różnicuje literę i głoskę, dzieli wyrazy na sylaby 
 

ocena D – uczeń nie rozpoznaje w zdaniach nazwy ludzi, roślin, zwierząt i 
rzeczy oraz wyrazów oznaczających czynności, nie rozpoznaje zdań 
oznajmujących, pytających, rozkazujących, nie różnicuje liter i głosek, nie 
dzieli wyrazów na sylaby 
 

Edukacja muzyczna 
 

1. osiągnięcia w zakresie odbioru i tworzenia muzyki 
 

ocena A – uczeń śpiewa ze słuchu poznaną piosenkę, wykonuje śpiewanki i 

rymowanki tematyczne, odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach 

muzycznych, gra proste melodie i akompaniamenty na dzwonkach 

chromatycznych, realizuje proste tematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego 

ciała), reaguje na zmianę tempa i dynamiki, potrafi rozpoznać i nazwać niektóre 

znaki muzyczne (klucz wiolinowy, ćwierćnuty, ósemki, półnuty i 

odpowiadające im pauzy) 



 

ocena B – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, w zespole 

wykonuje śpiewanki i rymowanki tematyczne, powtarza proste rytmy głosem i 

na instrumentach muzycznych, gra proste melodie na dzwonkach 

chromatycznych, potrafi rozpoznać niektóre znaki muzyczne (klucz wiolinowy, 

ćwierćnuty, ósemki i odpowiadające im pauzy) 
 

ocena C – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, wymaga 

podpowiedzi, powtarza śpiewanki i rymowanki tematyczne, z pomocą 
nauczyciela powtarza proste rytmy na instrumentach muzycznych, z pomocą 

nauczyciela gra proste melodie na dzwonkach chromatycznych, wie, że muzykę 
można zapisać i odczytać 
 

ocena D – uczeń z pomocą nauczyciela w zespole śpiewa ze słuchu refren 
poznanej piosenki, nie podejmuje próby gry na dzwonkach chromatycznych 
 
 

Zajęcia plastyczne 
 
 

1. osiągnięcia w zakresie działalności plastycznej 
 

ocena A – uczeń wykonuje pracę plastyczną starannie, estetycznie, zgodnie z 

tematem, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, stosuje 

różne środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), właściwie 
rozmieszcza pracę na stronie 

 

ocena B – uczeń wykonuje pracę plastyczną estetycznie, zgodnie z tematem, ale 

ubogo w szczegóły, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, 
stosuje niektóre środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), praca jest 

niedokończona 
 

ocena C - uczeń wykonuje pracę plastyczną niestarannie, jest ona niezgodna z 

tematem, niedokończona 
 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy 
 

 

Edukacja przyrodnicza 
 

1.  osiągnięcia w zakresie edukacji społeczno-przyrodniczej 

 
Umiejętności i wiadomości uczniów w tym zakresie oceniane będą w formie 

sprawdzianów, kart pracy, przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji oraz 

hodowli roślin. 

 

Edukacja matematyczna 
 



1. osiągnięcia w zakresie liczenia i sprawności rachunkowej 
 

ocena A – uczeń liczy (w przód i wstecz) od danej liczby do 100 i wyżej, potrafi 
zapisać liczbę, odczytuje i porównuje liczby, sprawnie i bezbłędnie oblicza i 
zapisuje proste działania z okienkiem, bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 
100 bez przekraczania progu dziesiątkowego, sprawnie dodaje i odejmuje w 
zakresie 20, biegle mnoży i dzieli w zakresie 30 i przez 5 i 10 w zakresie 100, 
poprawnie zapisuje działania 
 

ocena B – uczeń liczy (w przód i wstecz) od danej liczby do 100, zazwyczaj 
potrafi zapisać liczbę, odczytuje i porównuje liczby, popełnia nieliczne błędy, 
zazwyczaj bezbłędnie oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem, 
zazwyczaj bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 bez przekraczania 
progu dziesiątkowego i zapisuje te działania, dodaje i odejmuje w zakresie 20, 
popełnia błędy 
 

ocena C – uczeń liczy (w przód i wstecz) od danej liczby do 100, popełnia 
błędy, z pomocą nauczyciela potrafi zapisać liczbę, odczytuje i porównuje 
liczby w zakresie 100, oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem, popełnia 
błędy, pod kierunkiem nauczyciela dodaje i odejmuje w zakresie 100 na 
konkretach i zapisuje te działania, popełnia błędy, dodaje i odejmuje w zakresie 
20 na konkretach 
 

ocena D – uczeń nie liczy (w przód i wstecz) od danej liczby do 100, nie potrafi 
zapisać liczby, nie odczytuje i porównuje liczb w zakresie 20, nie dodaje i nie 
odejmuje w zakresie 100 na konkretach i nie zapisuje tych działań, nie dodaje i 
nie odejmuje w zakresie 20 
 

2. osiągnięcia w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych 
 

ocena A – uczeń układa i rozwiązuje czynnościowo proste i złożone zadania 
matematyczne, układa treść do ilustracji, działania, układa i zapisuje pytanie i 
odpowiedź do zadania 
 

ocena B – uczeń z niewielką pomocą nauczyciela układa i rozwiązuje 
czynnościowo proste i złożone zadania matematyczne, układa treść do ilustracji, 
działania, układa i zapisuje pytanie i odpowiedź do zadania 
 

ocena C – uczeń z dużą pomocą nauczyciela układa i rozwiązuje czynnościowo 
proste zadania matematyczne, z pomocą układa treść do ilustracji, działania, 
zapisuje pytanie i odpowiedź do zadania 
 

ocena D – uczeń nie układa i nie rozwiązuje czynnościowo prostych zadań 
matematycznych, nie układa treści do ilustracji, działania, nie zapisuje pytania i 
odpowiedzi do zadania 
 

3. osiągnięcia w zakresie geometrii 
 



ocena A – uczeń bezbłędnie rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, (koła, 
kwadraty, prostokąty i trójkąty), dokonuje pomiarów dowolnie obraną wspólną 
miarą, porównuje wyniki, dokładnie mierzy długości posługując się linijką, 

porównuje długości obiektów, stosuje jednostkę cm, m i km, rysuje odcinki o 
podanej długości i dokonuje prostych obliczeń dotyczących miar długości, 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, (koła, 

kwadraty, prostokąty i trójkąty), dokonuje pomiarów dowolnie obraną wspólną 

miarą, porównuje wyniki, mierzy długości posługując się linijką, porównuje 

długości obiektów, stosuje jednostkę cm, m i km, rysuje odcinki o podanej 

długości i dokonuje prostych obliczeń dotyczących miar długości 
 

ocena C – uczeń popełnia błędy w rozpoznawaniu i nazywaniu  figur 
geometrycznych (kół, kwadratów, prostokątów i trójkątów), z pomocą 
nauczyciela dokonuje pomiarów dowolnie obraną wspólną miarą, porównuje 
wyniki, niedokładnie mierzy długości posługując się linijką, popełnia błędy 
porównując długości obiektów, błędnie stosuje jednostkę cm, m i km, 
niedokładnie rysuje odcinki o podanej długości, popełnia błędy dokonując 
prostych obliczeń dotyczących miar długości 
 

ocena D – uczeń nie rozpoznaje i nie nazywa figur geometrycznych (kół, 
kwadratów, prostokątów i trójkątów), nie dokonuje pomiarów dowolnie obraną 
wspólną miarą, nie porównuje wyników, nie mierzy długości posługując się 
linijką, nie porównuje długości obiektów, nie stosuje jednostki cm, m i km, nie 
rysuje odcinków o podanej długości, nie dokonuje prostych obliczeń 
dotyczących miar długości 
 

4. osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych 
 

ocena A – dokonuje obliczeń pieniężnych, używa określeń kilogram, pół 
kilograma, dekagram, pół litra, litr, złoty, grosze, odczytuje i zapisuje znaki 
rzymskie w zakresie I-XII, zawsze poprawnie nazywa dni tygodnia i miesiące w 
roku, potrafi korzystać z kalendarza, odczytuje czas na zegarze, wykonuje 
obliczenia w zakresie godzin i minut, zna pojęcia: doba, godzina, pół godziny, 
kwadrans, minuta 
 

ocena B – popełnia drobne błędy dokonując obliczeń pieniężnych, używając 
określeń kilogram, pół kilograma, dekagram, pół litra, litr, złoty, grosze, 
odczytując i zapisując znaki rzymskie w zakresie I-XII, nazywając dni tygodnia 
i miesiące w roku, korzystając z kalendarza, odczytując czas na zegarze, 
wykonując obliczenia w zakresie godzin i minut, popełnia nieliczne błędy w 
stosowaniu pojęć: doba, godzina, pół godziny, kwadrans, minuta  
 

ocena C – z pomocą nauczyciela dokonuje obliczeń pieniężnych, myli 
określenia kilogram, pół kilograma, dekagram, pół litra, litr, złoty, grosze, z 
pomocą nauczyciela odczytuje i zapisuje znaki rzymskie w zakresie I-XII, 



poprawnie nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, z pomocą nauczyciela 
korzysta z kalendarza, odczytuje czas na zegarze, wykonuje obliczenia w 
zakresie godzin i minut, myli pojęcia: doba, godzina, pół godziny, kwadrans, 
minuta 
 

ocena D – nie dokonuje obliczeń pieniężnych, nie używa określeń kilogram, pół 
kilograma, dekagram, pół litra, litr, złoty, grosze, nie nazywa dni tygodnia i 
miesięcy w roku, nie potrafi korzystać z kalendarza, nie odczytuje czasu na 
zegarze, nie wykonuje obliczeń w zakresie godzin i minut,  
 

Zajęcia komputerowe 
 

2. osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej 
 

ocena A – doskonale posługuje się myszą i klawiaturą, wybranymi programami 
i grami edukacyjnymi, wykonuje bezbłędnie zadania z płyty, 
 

ocena B – posługuje się myszą i klawiaturą, wybranymi programami i grami 
edukacyjnymi, wykonuje zadania z płyty, 
 

ocena C – posługuje się myszą, z pomocą nauczyciela klawiaturą, wybranymi 
programami i grami edukacyjnymi, wykonując zadania z płyty popełnia błędy, 
 
ocena D – z dużą pomocą nauczyciela korzysta z myszy i klawiatury, nie 
posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, nie wykonuje 
zadań z płyty 
 

Zajęcia techniczne 
 

1. osiągnięcia w zakresie edukacji technicznej  
 

ocena A – uczeń wykonuje prace techniczne samodzielnie, estetycznie, zgodnie 

z instrukcją słowną lub pisemną, 
 

ocena B – uczeń wykonuje prace techniczne estetyczne, zgodnie z instrukcją, 
ukierunkowany przez nauczyciela 
 

ocena C – uczeń wykonuje prace niestarannie z pomocą nauczyciela  
 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy 

 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
 

1. osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych 
 

ocena A – uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, zawsze zgodnie z 

regułami, doskonale realizuje ćwiczenia gimnastyczne, równoważne, wspina się 

po drabinkach, skacze przez skakankę, wykonuje skoki jednonóż i obunóż nad 

niskimi przeszkodami, pokonuje wyznaczone odległości marszem, biegiem, na 



czworakach, zawsze właściwie chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, 

kozłuje, toczy, prawidłowo wykonuje przewrót w przód i w tył na materacu z 

przysiadu podpartego 
 

ocena B – uczeń uczestniczy w zajęciach ruchowych zgodnie z regułami, 

realizuje ćwiczenia gimnastyczne, równoważne, wspina się po drabinkach, 
skacze przez skakankę, wykonuje skoki jednonóż i obunóż nad niskimi 

przeszkodami, pokonuje wyznaczone odległości marszem, biegiem, na 
czworakach, zawsze właściwie chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, 

kozłuje, toczy, z pomocą nauczyciela wykonuje przewrót w przód i w tył na 
materacu z przysiadu podpartego 
 

ocena C – uczeń uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie zawsze zgodnie z 

regułami, podejmuje próby wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, 

równoważnych, skoków przez skakankę, skoków jednonóż i obunóż nad 
niskimi przeszkodami, pokonywania wyznaczonych odległości marszem, 

biegiem, na czworakach, z pomocą nauczyciela wspina się po drabinkach, nie 
zawsze poprawnie chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, kozłuje, toczy, 

z  pomocą nauczyciela wykonuje przewrót w przód na materacu z przysiadu 
podpartego 
 

ocena D – uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie podejmuje 

prób wykonywania ćwiczeń ruchowych 
 

Kryteria oceniania – Klasa III 
 

Edukacja polonistyczna 
 

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania i mówienia 

 

ocena A – uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na 

różne tematy, stosując odpowiednią modulację głosu, posiada bogate 

słownictwo, potrafi zadać pytania i odpowiada na pytania innych, bezbłędnie 

recytuje wiersz z odpowiednią intonacją  

 

ocena B – uczeń wypowiada się w  formie zdań na określony temat, stosuje 

przeciętne słownictwo, zazwyczaj potrafi ułożyć pytanie i odpowiedzieć na nie, 

recytuje wiersze bezbłędnie 

 

ocena C – uczeń wypowiada się prostymi zdaniami, ma podstawowy zasób 

słownictwa , odpowiada na zadane pytania, popełnia błędy w recytacji wiersza 

 

ocena D – uczeń niechętnie wypowiada się na określony temat, posiada bardzo 

ubogie słownictwo, nie formułuje odpowiedzi, nie recytuje wiersza z pamięci 



 

2. Osiągnięcia w zakresie czytania i pisania  

a) przepisywanie tekstu pisanego i drukowanego, pisanie z pamięci i ze 
słuchu 

 

ocena A – uczeń pisze samodzielnie, czytelnie, bezbłędnie, przestrzegając zasad 

kaligrafii, układa i zamyka myśli w formie zdania, bezbłędnie pisze z pamięci i 

ze słuchu, może popełnić 1 błąd, przestrzega poprawności ortograficznej w 

zakresie opracowanego słownictwa, zawsze stosuje wielka literę, kropkę i 

przecinki przy wyliczaniu, porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej, 

zapisuje liczebniki 

 

ocena B – uczeń zazwyczaj pisze kształtnie i starannie, poprawnie łączy litery, 

zachowuje proporcje, zazwyczaj układa i pisze zdania, poprawnie pisze z 

pamięci i ze słuchu, może popełnić 2 - 3 błędy, przepisując tekst 1 błąd, 

zazwyczaj porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej, zapisuje liczebniki, 

popełniając drobne błędy 

 

ocena C – uczeń pisze nie zawsze starannie, z pomocą nauczyciela pisze proste 

zdania, popełnia błędy w przepisywaniu, w pisaniu z pamięci i ze słuchu, może 

popełnić 4 – 6 błędów, przepisując tekst 2 – 3 

  

ocena D – pisze niestarannie i niekształtnie, nie przestrzega zasad kaligrafii,  nie 

pisze prostych zdań, w przepisywaniu i pisaniu z pamięci popełnia liczne błędy, 

więcej niż 6 błędów, przepisując tekst więcej niż 3 błędy 
 

Za błąd uznaje się:  

- błąd ortograficzny (mylenie u – ó, ż – rz, h – ch, nieprawidłowa realizacja 

zmiękczeń, mylenie samogłosek ą i ę z zespołem dźwiękowym on, om, en, 

em, błędy w pisowni wyrazów w przypadku utraty dźwięczności, brak 

wielkiej litery na początku zdania, kropki na końcu zdania, nie stosowanie 

wielkiej litery w pisowni nazw własnych) 

- dwa opuszczenia liter 

- trzy błędy interpunkcyjne 

- trzy opuszczenia znaków diakrytycznych (ogonki, kreseczki, kropki np. ć, ą) 

- opuszczenie wyrazu  
- dwa przestawienia liter w wyrazie (np. kra – kar) 
 

Uwaga! Ocena może ulec zmianie w zależności od stopnia trudności i długości 
tekstu pisanego. 

 

b) umiejętność czytania 

 



ocena A – uczeń czyta biegle, bezbłędnie i wyraziście wyuczony i nowy tekst, 

wyodrębnia w tekstach bohaterów, zdarzenia, wskazuje odpowiednie fragmenty, 

samodzielnie czyta książki i czasopisma 

 

ocena B  – uczeń czyta poprawnie, płynnie i wyraziście wyuczony tekst, 

stosując znaki interpunkcyjne, zazwyczaj wyodrębnia bohaterów i zdarzenia, 

zazwyczaj potrafi wyszukać odpowiedni fragment tekstu, czyta wskazane przez 

nauczyciela książki 

 

ocena C – uczeń czyta opracowane teksty, między wyrazami, wyrażeniami robi 

odstępy czasowe, popełnia błędy, radzi sobie z wyszukiwaniem potrzebnych 

informacji w tekście, czyta lektury z pomocą osoby dorosłej 

 

ocena D – uczeń czyta krótki, wyćwiczony wcześniej tekst, czyta sylabami, 

składa głoski, popełnia liczne błędy, z dużą pomocą nauczyciela wyszukuje 

informacje w tekście 

 

c) redagowanie wypowiedzi pisemnych 
 

ocena A – uczeń po zgromadzeniu i zapisaniu słownictwa redaguje i pisze 

kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat, notatkę, życzenia, ogłoszenie, 
zaproszenie, podziękowanie, list, opisuje przedmiot, roślinę, zwierzę, układa i 
zapisuje opowiadanie złożone z około 10 zdań, przestrzega poprawności 
stylistycznej, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną w 
zakresie opracowanego słownictwa 
 

ocena B – uczeń po zgromadzeniu i zapisaniu słownictwa redaguje i pisze z 

niewielką pomocą nauczyciela kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat, 

notatkę, życzenia, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list, z niewielką 
pomocą nauczyciela opisuje przedmiot, roślinę, zwierzę, z niewielką pomocą 

nauczyciela układa i zapisuje krótkie opowiadanie,  zazwyczaj przestrzega 
poprawności stylistycznej, dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną w 

zakresie opracowanego słownictwa ukierunkowany przez nauczyciela 
 

ocena C – uczeń układa i zapisuje proste, krótkie zdania, z dużą pomocą 
nauczyciela pisze notatkę, życzenia, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, 
list, opisuje przedmiot, roślinę, zwierzę, układa i zapisuje krótkie opowiadanie, 
stosuje właściwy szyk w zdaniu, poprawnie rozwija zdania 
 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela układa i zapisuje proste, krótkie 

zdania, stosuje właściwy szyk w zdaniu, z pomocą nauczyciela rozwija zdania, 
nie redaguje i nie pisze notatki, życzeń, ogłoszenia, zaproszenia, 
podziękowania, listu, nie opisuje przedmiotu, rośliny, zwierzęcia, nie układa i 
zapisuje krótkiego opowiadanie  

 



 

d)  posługiwanie się w praktyce elementarnymi regułami ortograficznymi 
 

ocena A – uczeń stosuje zasady pisowni ortograficznej w zakresie 
opracowanego słownictwa 
 

ocena B – uczeń nie zawsze stosuje w praktyce zasady pisowni ortograficznej w 

zakresie opracowanego słownictwa 
 

ocena C – uczeń popełnia błędy w stosowaniu zasad pisowni ortograficznej w 
zakresie opracowanego słownictwa 
 

ocena D – uczeń nie stosuje w praktyce zasad pisowni ortograficznej w zakresie 
opracowanego słownictwa 
 

e)  posługiwanie się w praktyce wiadomościami z nauki o języku 

 

ocena A – uczeń rozróżnia i stosuje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki, 

rozpoznaje i przekształca zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, używa 
wyrazów o znaczeniu bliskoznacznym, przeciwnym, tworzy rodziny wyrazów, 

rymy 
 

ocena B – uczeń zazwyczaj poprawnie wskazuje rzeczowniki, czasowniki i 

przymiotniki, rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące, tworzy 
wyrazy o znaczeniu przeciwnym, potrafi ułożyć rymy 
 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela wskazuje niektóre z poznanych części 
mowy, rozpoznaje wybrane rodzaje zdań 
 

ocena D – uczeń nie rozpoznaje w zdaniach nazwy ludzi, roślin, zwierząt i 
rzeczy oraz wyrazów oznaczających czynności, nie rozpoznaje zdań 
oznajmujących, pytających, rozkazujących, nie różnicuje liter i głosek, nie 
dzieli wyrazów na sylaby 
 

Edukacja matematyczna 
 

1. osiągnięcia w zakresie liczenia i sprawności rachunkowej 

 

ocena A – uczeń sprawnie liczy w zakresie 100, setkami do 1000, zapisuje 

cyframi liczby do miliona, bezbłędnie porównuje i porządkuje liczby, dodaje i 

odejmuje liczby w zakresie 100 różnymi sposobami, zna na pamięć tabliczkę 

mnożenia w zakresie 100, oblicza niewiadomą w postaci okienka, zna terminy: 

suma, składniki, różnica, odjemna, odjemnik, iloczyn, czynniki, iloraz, dzielna, 

dzielnik 

 

ocena B – uczeń zazwyczaj poprawnie liczy w zakresie 100, setkami do 1000, 

zapisuje cyframi liczby do miliona, porównuje i porządkuje liczby, dodaje i 



odejmuje liczby w zakresie 100, z pomocą nauczyciela oblicza działania w 

zakresie tabliczki mnożenia, oblicza niewiadomą w postaci okienka, zna 

niektóre terminy matematyczne: suma, składniki, różnica, odjemna, odjemnik, 

iloczyn, czynniki, iloraz, dzielna, dzielnik 

 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela liczy w zakresie 100 i 1000, zapisuje 

liczby za pomocą cyfr w zakresie 100, liczy setkami, dodaje, odejmuje, mnoży i 

dzieli w zakresie 100, zna podstawowe terminy matematyczne; 

 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela liczy w zakresie 100, zapisuje za 

pomocą cyfr liczby dwucyfrowe, często popełnia błędy w obliczeniach 

rachunkowych, nie zna tabliczki mnożenia i podstawowych terminów 

matematycznych 

 
 

2. osiągnięcia w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych 
 

ocena A – uczeń samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe o różnym 
poziomie trudności, rozwiązuje zadania różnymi sposobami, rozwiązuje zadania 
na porównywanie różnicowe, złożone łańcuchowo i zadania logiczne 
 

ocena B – uczeń z niewielką pomocą nauczyciela układa i rozwiązuje zadania 
tekstowe o różnym poziomie trudności, rozwiązuje zadania różnymi sposobami, 
rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe, złożone łańcuchowo i zadania 
logiczne 
 

ocena C – uczeń z dużą pomocą nauczyciela układa i rozwiązuje zadania 
tekstowe, rozwiązuje proste zadania na porównywanie różnicowe 
 

ocena D – uczeń nie układa i nie rozwiązuje zadań tekstowych 
 

3. osiągnięcia w zakresie geometrii 

 

ocena A – uczeń bezbłędnie rozpoznaje podstawowe figury geometryczne, w 

tym położone nietypowo, rozpoznaje i nazywa wybrane cechy figur 

geometrycznych, rysuje odcinki i łamane, mierzy i oblicza obwód trójkąta, 

prostokąta i kwadratu, określa położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w 

przestrzeni 

 

ocena B – uczeń z pomocą nauczyciela rozpoznaje podstawowe figury 

geometryczne, nazywa wybrane cechy figur geometrycznych, radzi sobie z 

rysowaniem odcinków i łamanych, zazwyczaj potrafi obliczyć obwód trójkąta, 

kwadratu i prostokąta, umie określić położenie przedmiotu na płaszczyźnie i w 

przestrzeni 

 



ocena C – uczeń z dużą pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane figury 

geometryczne, rysuje odcinki i łamane, potrafi obliczyć obwód kwadratu, 

trójkąta i prostokąta, umie określić położenie przedmiotu na płaszczyźnie i w 

przestrzeni 

 

ocena D – uczeń nie rozpoznaje i nie rysuje figur geometrycznych, odcinków, 

łamanych, myli strony 

 
 

4. osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych 

 

ocena A – uczeń sprawnie dokonuje pomiarów i obliczeń długości, ciężaru, 

płynów, czasu, pieniędzy, temperatury, używa pojęć: milimetr, centymetr, metr, 

kilometr, litr, pół i ćwierć litra, kilogram, dekagram, gram, doba, godzina, 

kwadrans, minuta, sekunda, odczytuje i zapisuje znaki rzymskie w zakresie I-

XII, bezbłędnie wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy, odczytuje i zapisuje 

daty, zna będące w obiegu monety i banknoty 

 

ocena B – uczeń zazwyczaj dokonuje pomiarów i obliczeń długości, ciężaru, 

płynów, czasu, pieniędzy, temperatury, używa pojęć: milimetr, centymetr, metr, 

kilometr, litr, pół i ćwierć litra, kilogram, dekagram, gram, doba, godzina, 

kwadrans, minuta, sekunda, odczytuje i zapisuje znaki rzymskie w zakresie I-

XII, wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy, odczytuje i zapisuje daty, zna 

będące w obiegu monety i banknoty 

 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela dokonuje pomiarów i obliczeń długości, 

ciężaru, płynów, czasu, pieniędzy, temperatury, używa wybranych pojęć z: 

milimetr, centymetr, metr, kilometr, litr, pół i ćwierć litra, kilogram, dekagram, 

gram, doba, godzina, kwadrans, minuta, sekunda, odczytuje i zapisuje znaki 

rzymskie w zakresie I-XII, wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy, odczytuje i 

zapisuje daty, zna będące w obiegu monety i banknoty 

 

ocena D – uczeń popełnia liczne błędy lub nie dokonuje pomiarów i obliczeń 

długości, ciężaru, płynów, czasu, pieniędzy, temperatury, nie używa wybranych 

pojęć z: milimetr, centymetr, metr, kilometr, litr, pół i ćwierć litra, kilogram, 

dekagram, gram, doba, godzina, kwadrans, minuta, sekunda, nie odczytuje i nie 

zapisuje znaków rzymskich w zakresie I-XII, wymienia nazwy dni tygodnia, nie 

odczytuje i nie zapisuje dat, nazywa wybrane monety i banknoty 

 

Edukacja przyrodnicza 
 

1.  osiągnięcia w zakresie edukacji społeczno-przyrodniczej 

 



Umiejętności i wiadomości uczniów w tym zakresie oceniane będą w formie 

sprawdzianów, kart pracy, przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji oraz 

hodowli roślin. 

 

Zajęcia plastyczne 
 
 

1. osiągnięcia w zakresie działalności plastycznej 
 

ocena A – uczeń wykonuje pracę plastyczną starannie, estetycznie, zgodnie z 

tematem, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, stosuje 
różne środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), właściwie 

rozmieszcza pracę na stronie 
 

ocena B – uczeń wykonuje pracę plastyczną estetycznie, zgodnie z tematem, ale 

ubogo w szczegóły, stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne, 

stosuje niektóre środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura), praca jest 
niedokończona 
 

ocena C - uczeń wykonuje pracę plastyczną niestarannie, jest ona niezgodna z 

tematem, niedokończona 
 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy 

 

Zajęcia  techniczne 

 

ocena A – uczeń tworzy z pomysłowością różnorodne prace, dobiera 

odpowiednie materiały i narzędzia, realizuje własne pomysły, przestrzega 

instrukcji wykonania 

 

ocena B – uczeń tworzy różnorodne prace, dobiera materiały i narzędzia, 

zazwyczaj przestrzega instrukcji wykonania 

 

ocena C – uczeń niestarannie tworzy prace, dobiera materiały i narzędzia, 

zazwyczaj przestrzega instrukcji wykonania 

 

ocena D – uczeń nie wykonał pracy 

 

Zajęcia komputerowe 

 

ocena A  - uczeń bezbłędnie nazywa elementy zestawu komputerowego, 

sprawnie posługuje się komputerem, biegle korzysta z edytora grafiki i tekstu i 

innych wskazanych przez nauczyciela programów, programuje wizualnie proste 

sytuacje lub historyjki, korzysta z wybranych stron internetowych 



ocena B  - uczeń nazywa elementy zestawu komputerowego, posługuje się 

komputerem, korzysta z edytora grafiki i tekstu oraz innych wskazanych przez 

nauczyciela programów, z pomocą nauczyciela programuje wizualnie proste 

sytuacje lub historyjki, korzysta z wybranych stron internetowych 

 

ocena C  - uczeń z pomocą nauczyciela nazywa elementy zestawu 

komputerowego, posługuje się komputerem, korzysta z edytora grafiki i tekstu 

oraz innych wskazanych przez nauczyciela programów, z pomocą nauczyciela 

programuje wizualnie proste sytuacje lub historyjki, korzysta z wybranych stron 

internetowych 

 

ocena D - uczeń nie potrafi wymienić elementów podstawowego zestawu 

komputerowego, z dużą pomocą nauczyciela pracuje na komputerze 

  

Edukacja muzyczna 
 

1. osiągnięcia w zakresie odbioru i tworzenia muzyki 
 

ocena A – uczeń śpiewa ze słuchu poznaną piosenkę, wykonuje śpiewanki i 

rymowanki tematyczne, odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach 

muzycznych, gra proste melodie i akompaniamenty na dzwonkach 

chromatycznych, realizuje proste tematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego 

ciała), reaguje na zmianę tempa i dynamiki, potrafi rozpoznać i nazwać niektóre 

znaki muzyczne (klucz wiolinowy, ćwierćnuty, ósemki, półnuty i 

odpowiadające im pauzy), zna i tańczy podstawowe kroki poloneza i 

krakowiaka 
 

ocena B – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, w zespole 

wykonuje śpiewanki i rymowanki tematyczne, powtarza proste rytmy głosem i 

na instrumentach muzycznych, gra proste melodie na dzwonkach 

chromatycznych, potrafi rozpoznać niektóre znaki muzyczne (klucz wiolinowy, 

ćwierćnuty, ósemki i odpowiadające im pauzy), zna podstawowe kroki poloneza 

i krakowiaka 
 

ocena C – uczeń śpiewa ze słuchu zwrotkę i refren poznanej piosenki, wymaga 

podpowiedzi, powtarza śpiewanki i rymowanki tematyczne, z pomocą 
nauczyciela powtarza proste rytmy na instrumentach muzycznych, z pomocą 

nauczyciela gra proste melodie na dzwonkach chromatycznych, wie, że muzykę 
można zapisać i odczytać 
 

ocena D – uczeń z dużą pomocą nauczyciela w zespole śpiewa ze słuchu refren 
poznanej piosenki, nie podejmuje próby gry na dzwonkach chromatycznych 
 

 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
 



1. osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych 

 

ocena A – uczeń bezbłędnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, biega, 

maszeruje, skacze jednonóż i obunóż, rzuca, toczy i kozłuje piłkę, skacze przez 

skakankę, wykonuje czworakowanie, próbę siły mięśni brzucha i gibkości 

dolnego odcinka kręgosłupa, wykonuje przewrót w przód i w tył z przysiadu 

podpartego, aktywnie uczestniczy w grach zespołowych, jest bardzo sprawny 

fizycznie, nosi strój gimnastyczny 

 

ocena B – uczeń wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, biega, maszeruje, skacze 

jednonóż i obunóż, rzuca, toczy i kozłuje piłkę, skacze przez skakankę, 

wykonuje czworakowanie, próbę siły mięśni brzucha i gibkości dolnego odcinka 

kręgosłupa, wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego, uczestniczy w 

grach zespołowych, jest sprawny fizycznie, nosi strój gimnastyczny 

 

ocena C – uczeń z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, 

biega, maszeruje, skacze jednonóż i obunóż, rzuca, toczy i kozłuje piłkę, skacze 

przez skakankę, wykonuje czworakowanie, próbę siły mięśni brzucha i gibkości 

dolnego odcinka kręgosłupa, wykonuje przewrót w przód z przysiadu 

podpartego, uczestniczy w grach zespołowych, nosi strój gimnastyczny 
 
 

ocena D – uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie podejmuje 

prób wykonywania ćwiczeń ruchowych, nie nosi stroju gimnastycznego  

 

 

 

 

 

 

 
 


