
Wymagania edukacyjne klasa 0 
 

Dziecko kończące klasę „ 0”  i rozpoczynające naukę w klasie pierwszej powinno: 

 

1. Rozumieć, co mówią i czego oczekują od niego dorośli oraz inne dzieci.  Grzecznie zwracać się do innych w domu, 

przedszkolu oraz na ulicy.  

2. Przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.  

3. Przewidywać skutki swoich zachowań. 

4. Umieć się przedstawić i podać adres zamieszkania.  

5. Właściwie zachowywać się przy stole. 

6. Samodzielnie korzystać z toalety. 

7. Samodzielnie rozbierać się i ubierać.  

8. Utrzymywać porządek w swoim otoczeniu.  

9. Mówić płynnie.  

10. Uważnie słuchać oraz pytać o niezrozumiałe rzeczy.  

11. Klasyfikować w sensowny sposób obiekty oraz formułować uogólnienia typu „to do tego pasuje,  te obiekty są podobne”, 

itp.  

12. Zaczynać orientować się w zasadach zdrowego żywienia. 

13. Być w miarę swoich możliwości sprawne fizycznie.  

14. Wiedzieć, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie może otrzymać pomoc.  

15. Orientować się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach. 

16. Znać zagrożenia płynące ze świata ludzi, zwierząt i roślin oraz unikać ich.  

17. Wiedzieć, jak należy zachować się na uroczystościach. 

18. Śpiewać piosenki dziecięce.  

19. Rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne.  

20. Wymieniać rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych.  

21. Liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego.  

22. Wyznaczą wynik dodawania i odejmowania. 

23. Posługiwać się liczebnikami.  

24. Wiedzieć, na czym polega pomiar długości oraz znać proste sposoby mierzenia.  

25. Rozumieć polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, itp. 

26. Interesować się nauką czytania i pisania.  

27. Słuchać opowiadań i baśni.  

28. Układać proste zdania, dzielić wyrazy na sylaby i głoski. 

29. Wymienić imiona i nazwiska osób bliskich, oraz powiedzieć, gdzie pracują i czym się zajmują.  

30. Znać miejscowość, w której mieszka. 

31. Wiedzieć, jakiej jest narodowości i, jakie miasto jest stolicą Polski.  

32. Nazywać godło, flagę państwową, znać hymn Polski. 

 

 

Wymagania edukacyjne klasy I - III 
 

Wymagania edukacyjne dla ucznia kończącego klasę pierwszą. 

 

Edukacja polonistyczna 

- Słuchanie z uwagą i zrozumieniem czytanych lektur oraz wypowiedzi innych. 

-Kulturalne uczestniczenie w rozmowach. Umiejętność cierpliwego czekania na swoją kolej wypowiedzi. 

- Formułowanie logicznych i poprawnych pod względem językowym wypowiedzi ustnych na zadany temat. 

- Znajomość wszystkich liter alfabetu, dbałość o estetykę i poprawność graficzną (przestrzeganie zasad kaligrafii) 

i ortograficzną pisma. 

- Czytanie ze zrozumieniem zdań, dobieranie zdań pasujących do ilustracji, poprawne przepisywanie zdań według wzoru 

pisanego i drukowanego. 

- Analiza i synteza wzrokowa i słuchowa wyrazów, zaznaczanie liter, którymi różnią się pary wyrazów, wyodrębnianie 

wyrazów w ciągu liter, tworzenie i zapisywanie wyrazów powstałych z pozostałych liter. 

- Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, samodzielne zapisywanie ułożonych zdań z zastosowaniem wielkiej litery na 

początku i kropki na końcu. 

- Czytanie ze zrozumieniem tekstów, rysowanie ilustracji do tekstów na podstawie zawartych w nim informacji. 

- Pisownia wielkiej litery na początku zdania i w imionach. 

- Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstów, wybieranie informacji z tekstów, zaznaczanie poprawnych odpowiedzi na pytania 

z nim związane. 

- Czytanie ze zrozumieniem pytań i odpowiedzi, dopasowywanie i łączenie pytań z pasującymi do nich odpowiedziami. 

- Tworzenie form liczby mnogiej do podanych rzeczowników i przymiotników. 



- Wyodrębnianie wyrazów należących do tej samej rodziny wyrazów. 

- Układanie sensownego zdania z rozsypanki wyrazowej, zapisywanie zdania zgodnie z zasadami poprawnej pisowni. 

- Rozpoznawanie zdań pytających i rozkazujących. Wstawianie znaku zapytania i wykrzyknika na końcu tych zdań. 

- Dobieranie w pary pasujących do siebie rzeczowników i przymiotników. 

- Aktywne uczestnictwo w zabawach teatralnych. Odtwarzanie z pamięci wierszy i fragmentów prozy dla dzieci. 

- Samodzielne czytanie książek i czasopism (w tym wybranych lektur), korzystanie z księgozbioru. 

Edukacja matematyczna 

- Uzupełnianie rosnących i malejących ciągów liczbowych w zakresie 20, zapis cyfrowy liczb, pisanie cyframi liczb w obrębie 

drugiej dziesiątki. Porównywanie liczb. 

- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 

- Mnożenie w zakresie 20. 

- Liczenie pełnymi dziesiątkami w zakresie 100. 

- Układanie i rozwiązanie zadań tekstowych. 

- Mierzenie długości wskazanych przedmiotów, odczytywanie i zapisywanie wyników pomiaru. 

- Odczytywanie pełnych godzin na zegarze, dokonywanie obliczeń zegarowych i wskazywanie pełnych godzin. 

- Obliczenia związane z wagą i ważeniem, znajomość odważników stosowanych w życiu codziennym. 

- Stosowanie pojęcia litr. 

- Wykonywanie prostych obliczeń kalendarzowych. 

- Odczytywanie wskazań termometru. 

- Obliczenia pieniężne, znajomość monet i banknotów będących w obiegu. 

- Dokonywanie obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych. 

- Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych : koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt. 

- Rysowanie figury symetrycznej na siatce kwadratowej. 

 

Edukacja społeczna 

- Respektowanie norm i zasad grup jakimi jest rodzina i klasa. Znajomość praw i obowiązków ucznia, stosowanie się do nich 

w życiu codziennym. 

- Aktywne uczestnictwo w życiu klasy i społeczności lokalnej. 

- Umiejętność przedstawiania się, znajomość adresu swojego miejsca zamieszkania i adresu szkoły. 

- Znajomość ciekawostek historycznych dotyczących regionu i kraju. 

- Uczestniczenie w wyborach do samorządu uczniowskiego w klasie. 

- Posiadanie umiejętności pracy w zespole i grupie rówieśniczej. 

- Uczestniczenie w świętach narodowych, stosowne zachowanie się podczas śpiewania hymnu, znajomość symboli 

narodowych. 

- Rozpoznawanie i nazywanie patrona szkoły. 

- Wyjaśnianie znaczenia wybranych zwyczajów i tradycji. 

- Przedstawianie i porównywanie zwyczajów różnych grup i narodów. 

Edukacja przyrodnicza 
- Rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt, w tym także objętych ochroną. 

- Znajomość i umiejętność nazywania środowiska życia popularnych gatunków 

zwierząt. 

- Prowadzenie prostych hodowli, znajomość zasad opieki nad zwierzętami domowymi. 

- Wykonywanie prostych doświadczeń i obserwacji przyrodniczych. 

- Znajomość zwierząt hodowlanych i otrzymywanych z nich produktów. 

- Znajomość podstawowych form ochrony środowiska. Segregowanie odpadów. 

- Posługiwanie się numerami alarmowymi. 

- Znajomość wybranych zawodów użyteczności publicznej. 

- Dbanie o higienę oraz estetykę własną i otoczenia. 

- Rozpoznawanie ubrań i dobieranie ich do odpowiedniej pory roku ze względu na 

przydatność i stosowność. 

- Stosowanie właściwej diety, służącej utrzymaniu zdrowia. Znajomość wartości 

odżywczych wybranych produktów. 

- Reagowanie stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 

- Rozróżnianie podstawowych znaków drogowych oraz znajomość przepisów 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w miejscach publicznych. 

- Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych. 

- Wskazywanie na mapie fizycznej Polski jej granic, głównych miast, rzek, znajomość 

stolicy Polski i jej położenia na mapie. 

 

Edukacja plastyczna i techniczna 

- Aktywne, estetyczne i twórcze wykonywanie zadań plastyczno-technicznych, takich jak: rysowanie, malowanie, wydzieranie, 

modelowanie, wycinanie, składanie, klejenie, kalkowanie. 

- Zachowywanie ładu i porządku w miejscu pracy ze względów bezpieczeństwa. 



- Umiejętność pracy zgodnie z podaną instrukcją. 

- Nazywanie podstawowych dziedzin sztuki. 

- Wykonywanie prostych przedmiotów użytkowych. 

- Znajomość podstawowych pojęć  z dziedziny malarstwa i sztuki użytkowej. 

- Wyróżnianie i nazywanie kształtów, wielkości, położenia, barw, cech charakterystycznych przedmiotów i postaci. 

- Wyjaśnianie działania i funkcji prostych urządzeń wykorzystywanych w domu i w szkole, bezpieczne posługiwanie się nimi. 

Edukacja informatyczna 
- Układanie w logiczne ciągi obrazków i wyrazów składających się na codzienne czynności. 

- Obsługiwanie komputera oraz posługiwanie się edytorem grafiki i tekstu. 

- Zapisywanie efektów swojej pracy we wskazanym miejscu. 

- Wykorzystywanie technologii informatycznych w procesie uczenia się. 

- Stosowanie się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 

Wychowanie fizyczne 

- Wykonywanie zadań w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. 

- Aktywne uczestniczenie w zabawach, grach zespołowych i ćwiczeniach gimnastycznych. 

- Respektowanie przepisów i reguł zabaw i gier ruchowych. 

- Wymienianie czynników mających wpływ na zdrowie człowieka i rozumienie zależności między nimi. 

- Przyjmowanie podstawowych pozycji do ćwiczeń. 

- Wykonywanie podstawowych ćwiczeń takich jak : biegi, skoki, rzuty i podania piłki, czworakowanie, czołganie, skoki 

jednonóż i obunóż, skoki przez skakankę, skoki przez ławeczkę, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia zapobiegające wadom 

postawy. 

 

Religia 

a) uczeń powinien znać (wiedza): podstawowe pozdrowienia chrześcijańskie; modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 

Chwała Ojcu, Akty, Dekalog), gesty i słowa (Znak Krzyża); przymioty Boga i wydarzenia z życia Jezusa (określone 

w programie nauczania); sakramentalne sposoby obecności Jezusa; znaki i symbole liturgiczne. 

b) uczeń powinien umieć (umiejętności): wykonać godnie i ze zrozumieniem Znak Krzyża; godnie zachować się w czasie 

modlitwy, w miejscu świętym i podczas słuchania słowa Bożego; z szacunkiem odnoście się do księgi Pisma Świętego; 

z ufnością zwracać się do Boga w modlitwie. 

 

Wymagania edukacyjne kl. II 

 

Uczeń dobry po ukończeniu klasy II  posiada następujące umiejętności i nawyki z zakresu wszystkich edukacji: 

 

Edukacja polonistyczna 

Słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób. 

Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. 

Wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie 

edukacyjnym. 

Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat. 

Recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. 

Tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat – w formie ustnej i pisemnej. 

Redaguje i zapisuje opis przedmiotu. 

Rozpoznaje i nazywa poznane części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik). 

Poprawnie zapisuje poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi. 

Przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu. 

Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii). 

Dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską: dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście. 

 W miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. 

 

Edukacja matematyczna   
Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 60. 

Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 60 (słownie i z użyciem znaków <,>,=). 

Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 60 i sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania. Podaje z pamięci iloczyny 

w zakresie pierwszej ćwiartki tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. 

Rozwiązuje łatwe zadania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. 

Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe). 

Wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 60 zł. 

Mierzy za pomocą linijki i zapisuje wyniki pomiaru. 

Posługuje się poznanymi jednostkami miar dotyczącymi mierzenia długości, szerokości, wysokości (milimetry, centymetry), 

ważenia (kilogram),odmierzanie płynów (litr). 

Wykonuje łatwe obliczenia dotyczące poznanych miar. 



Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII. 

Podaje i zapisuje daty różnymi sposobami; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje 

obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych. 

Rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty 

 

Edukacja muzyczna 
Aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy.  Śpiewa piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym). 

Gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy. 

Tańczy podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych ( krakowiak, polonez). 

Tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki. 

 

Edukacja plastyczna 

Rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, 

Internet. 

Rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. 

Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura 

w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne. 

 

Edukacja społeczna 

Odróżnia dobro od zła, stara się byś sprawiedliwym i prawdomównym. 

Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników stosuje formy grzecznościowe. 

Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. 

Rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania. 

Respektuje prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), uczestniczy w klasowych i szkolnych 

wydarzeniach. 

Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy). 

Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz europejski numer alarmowy 112. 

 

Edukacja przyrodnicza 

Potrafi obserwować przyrodę i wiązać przyczyny powstawania wybranych zjawisk ze skutkami. 

Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku. 

Zna cykl rozwojowy niektórych roślin. 

Wymienia części, z jakich składa się kwiat. 

Rozpoznaje wybrane zwierzęta żyjące w sadach i ogrodach. 

Rozumie znaczenie powietrza i wody dla życia. 

Nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi. 

Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się i rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia. 

Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości) i wie, jak zachować się w trudnych sytuacjach. 

Wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek i jak można temu przeciwdziałać. 

 

Zajęcia komputerowe 
Posługuje się myszą i klawiaturą. 

Wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania. 

Wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur. 

Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły). 

Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i Internetu. 

 

Zajęcia techniczne 
Orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. 

Przedstawia pomysły rozwiązań technicznych wykonywanych prac. 

Planuje kolejne czynności oraz dobiera odpowiednie narzędzie. 

Posiada umiejętności: - odmierzania potrzebnej ilości materiału, - cięcia papieru, tektury itp. -montażu modeli papierowych, 

korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych. 

Dba o bezpieczeństwo własne i innych. 

Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 

Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych. 

Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym, na rowerze). 

Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 

 

Język angielski 

Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje. 

Czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania. 

Przepisuje wyrazy i zdania. 



Rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać. 

Rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i wideo). 

Recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. 

Potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych. 

Uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela. 

Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 

Wychowanie fizyczne 

Wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie. 

Rzuca, chwyta, kozłuje i odbija piłkę. 

Jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach. 

Bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się 

decyzjom sędziego. 

Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa, i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości. 

Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. 

Dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. 

Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych i posługuje się przyborami sportowymi zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

 

Religia 

a) uczeń powinien znać (wiedza): modlitwy i gesty z klasy I; postaci biblijne; nauczanie i czyny Jezusa; sakramenty; warunki 

spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii; formuły liturgiczne (formuła spowiedzi, odpowiedzi na dialog 

z kapłanem podczas Eucharystii); pieśni liturgiczne (wybrane); modlitwy (główne prawdy wiary, dekalog, 7 sakramentów, 7 

grzechów głównych, 5 przykazań kościelnych, Skład Apostolski, 5 warunków dobrej spowiedzi). 

b) uczeń powinien umieć (umiejętności): współpracować w przygotowaniu się do spotkania z Jezusem w sakramencie 

pokuty i Eucharystii; samodzielnie przystępować do sakramentu pokuty i Eucharystii; wypełniać warunki dobrej spowiedzi; 

wyjaśnić znaczenie Eucharystii i godnie przystępować do Komunii Świętej; prowadzić życie zgodne z Ewangelią. 

 

Wymagania edukacyjne - klasa III 

 

Uczeń kończący klasę trzecią powinien opanować następujące umiejętności z zakresu poszczególnych edukacji:  

 

Edukacja polonistyczna  

Czytanie 

-Czyta zdaniami, płynnie, ze zrozumieniem, z podziałem na role. 

Mówienie 

-Wypowiada się zdaniami złożonymi, formułuje pytania w związku z interesującymi je tematami, stosuje poprawne formy 

gramatyczne, posiada bogate słownictwo, indywidualnie redaguje kilkuzdaniowe opowiadanie i opis, recytuje wiersze. 

Pisanie 

- Pismo estetyczne, indywidualnie redaguje poprawną logicznie i gramatycznie kilkuzdaniową wypowiedź pisemną, 

indywidualnie pisze życzenia z różnych okazji. uwzględnia trójczłonową budowę opowiadania ( wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie) 

Ortografia 

- Poprawnie pisze z pamięci i ze słuchu, stosuje poznane zasady, dba o poprawność ortograficzną, używa słownika 

ortograficznego. 

Gramatyka  

- Poprawnie łączy w zdaniu poznane części mowy, rozróżnia przysłówek i liczebnik, umie ustalić za pomocą pytań związki 

między wyrazami w zdaniu. 

 

Edukacja matematyczna  

- Bezbłędnie mnoży i dzieli w zakresie 100,  

- Biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100, sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania 

-Porównuje i porządkuje liczby trzycyfrowe według podanych warunków 

-Przekształca zadanie tekstowe z dodawania na odejmowanie i z mnożenia na dzielenie, umie samodzielnie rozwiązać złożone 

zadanie tekstowe, rozwiązuje zadania tekstowe na porównanie różnicowe i ilorazowe.  

- Zna nazwy i rozpoznaje wszystkie poznane w kl. III figury geometryczne, oblicza obwód prostokąta i trójkąta.  

- Odczytuje godziny w systemie 12 i 24- godzinnym, zna wszystkie jednostki miary oraz ich skróty. 

 

Edukacja społeczno  - przyrodnicza  

- Potrafi opowiedzieć o pracy rybaka, rolnika i leśnika.  

- Wymienia produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.  

- Zna budowę lasu, potrafi wymienić wiele roślin i zwierząt leśnych i polnych.  

- Samodzielnie określa kierunki na mapie, potrafi wskazać ważne rzeki i miasta Polski oraz główne krainy geograficzne.  



- Omawia stany skupienia wody i ich rolę w przyrodzie.  

- Wymienia cechy charakterystyczne nizin, wyżyn, pojezierzy, wymienia nazwy położenie kilku Parków Narodowych 

w Polsce, rozumie ich znaczenie, potrafi podać nazwy roślin chronionych 

 

Edukacja plastyczno - techniczna  

- Wykonuje prace estetycznie dotyczące określonego tematu, pracuje z dużym zaangażowaniem, dobrze zna narzędziami 

urządzenia codziennego użytku i potrafi się nimi posługiwać. 

 

Edukacja muzyczna  

- Chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno  – ruchowych, w miarę swoich możliwości odtwarza, rozpoznaje i tworzy 

muzykę. 

 

Wychowanie fizyczne  

- Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, dba o swoje bezpieczeństwo, dostrzega konieczność współpracy, stara się 

bardzo dobrze wykonywać różne ćwiczenia. 

 

Religia 

a) uczeń powinien znać (wiedza): modlitwy z klasy I i II; dialogi używane podczas Eucharystii; elementy (strukturę) Mszy 

Świętej; wydarzenia z życia Jezusa (zwłaszcza związane z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem); religijne znaczenie 

darów chleba i wina; obrzędy Komunii Świętej; pieśni i piosenki religijne (wybrane); tajemnice różańca i wydarzenia z życia 

Jezusa i Maryi  wnich ukazane.  

b) uczeń powinien umieć (umiejętności): z wiarą korzystać z sakramentów spowiedzi i Eucharystii; brać udział w I piątkach 

miesiąca; z czcią odnosić się do słowa Bożego zawartego w Biblii; wzrastać w miłości Boga i bliźniego; brać udział 

w przeżywaniu tajemnic wiary zgodnie ze świętami roku liturgicznego; wziąć udział w Eucharystii z okazji I rocznicy 

Komunii Świętej; dawać świadectwo wiary w Jezusa przez życie zgodne z Dekalogiem. 

 

Wymagania edukacyjne z religii w kl. I-III na poszczególne oceny: 

 

1. Ocena celujący – uczeń  spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz posiada wiedzę wykraczającą poza program religii 

własnego poziomu edukacyjnego; zna obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; wyróżnia się aktywnością na katechezie; 

systematycznie i pilnie odrabia zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe; wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń lub 

zeszyt przedmiotowy; biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami; bierze udział w uroczystościach religijnych w 

szkole i parafii; uczestniczy w konkursach szkolnych i poza szkołą; przejawia postawę apostolską (jest przykładem dla 

innych).   

2. Ocena bardzo dobry – uczeń bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania; zna 

obowiązujące modlitwy Małego Katechizmu; jest zdyscyplinowany na lekcji, pracuje systematycznie; wzorowo prowadzi 

zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; czynnie uczestniczy w różnych formach pracy na katechezie; szanuje przedmioty, 

miejsca i znaki religijne. 

3. Ocena dobry – uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie większości przekazanej 

wiedzy religijnej; zna ważniejsze modlitwy z Małego Katechizmu; stara się pracować systematycznie i aktywnie uczestniczyć 

w pracy na lekcji; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy; zazwyczaj jest przygotowany do lekcji i odrabia zadania 

domowe; z pomocą nauczyciela stara się zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności; wobec miejsc, znaków i gestów 

religijnych cechuje go postawa szacunku. 

4. Ocena dostateczny – uczeń posiada braki w zakresie obowiązujących wiadomości i umiejętności; nie zawsze pracuje 

systematycznie i nie stara się, aby z pomocą nauczyciela te braki uzupełniać; zna tylko niektóre modlitwy z Małego 

Katechizmu; prowadzi zeszyt ćwiczeń lub zeszyt przedmiotowy, ale widoczne są w nim braki; sporadycznie odrabia zadania 

domowe; zdarza się, że jest nieprzygotowany do lekcji. 

5. Ocena dopuszczający – uczeń posiada minimalne wiadomości z zakresu programu; zna tylko podstawowe modlitwy; nie 

pracuje systematycznie; przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; często nie prowadzi zeszytu; odrabia 

nieliczne zadania domowe; rzadko uczy się nowych wiadomości; odmawia nauczycielowi współpracy i nie chce pomocy; 

często bywa nieprzygotowany do zajęć; niechętnie włącza się w pracę na lekcji. 

6. Ocena niedostateczny – uczeń prawie nie posiadł wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania; sporadycznie 

jest przygotowany do lekcji; nie pracuje na lekcji; nie zna modlitw z Małego Katechizmu; nie prowadzi zeszytu ćwiczeń lub 

zeszytu przedmiotowego; nie odrabia zadań domowych; nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; odmawia wszelkiej 

pracy i współpracy z nauczycielem; ma lekceważący stosunek do przedmiotu; nie szanuje miejsc, przedmiotów i gestów 

religijnych. 

 

Wymagania edukacyjne i system oceniania na lekcjach języka angielskiego  w klasach I – III 

 

Nauczyciel języków obcych uczący w klasach I-III systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku ich 

osiągnięcia edukacyjne, stosując punktację od l do 6 punktów.  

1. Uczniowie przynoszą ma każdą lekcję zeszyt i podręcznik. 

2. Aktywność podczas lekcji może być nagrodzona oceną. 



3. Zadania domowe w zeszycie i ćwiczeniach podlegają ocenie. 

4. W ciągu semestru uczeń może być 3 razy nieprzygotowany do lekcji. Nieprzygotowanie zgłaszamy przed lekcją. 

5. Każdy moduł tematyczny kończymy testem zapowiedzianym z tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Uczeń może poprawić oceny w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

7. Uczeń nieobecny na teście ma obowiązek napisania go w następnym, uzgodnionym z nauczycielem terminem. 

8. Ocena semestralna i końcowa jest wyznacznikiem wiedzy, umiejętności ucznia, aktywności i zaangażowania w pracę 

na lekcji. Wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w toku zajęć edukacyjnych, lecz nie jest średnią arytmetyczna 

z tychże ocen. 

Uczeń na zajęciach oceniany jest za: 
• Przygotowanie do lekcji – zadania domowe, ćwiczenia, zeszyt. 

• Aktywność w czasie zajęć. 

• Prawidłowe reakcje na polecenia nauczyciela. 

• Znajomość słownictwa. 

• Sprawdziany ustne i pisemne. 

• Umiejętność posługiwania się prostymi zdaniami w typowych sytuacjach. 

• Znajomość piosenek i rymowanek. 

• Rozumienie tekstu słuchanego. 

• Wykonanie projektu. 

Kryteria ocen 

6 punktów 
Uczeń doskonale posługuje się zdobytymi umiejętnościami językowymi. Wykonuje zadania, w których wykazuje się 

wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania danej klasy. Cechuje go wysoka aktywność 

poznawcza. 

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych otrzymuje od 100% - 95% + zadanie dodatkowe 

5 punktów 
Uczeń biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami na danym poziomie nauczania. Wykazuje się dużą 

samodzielnością. Potrafi bez pomocy nauczyciela wykonywać typowe zadania. Jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie 

w nich uczestniczy. Właściwie reaguje na polecenia nauczyciela i potrafi samodzielnie wydawać niektóre z nich. Zna 

i poprawnie stosuje poznane słownictwo, zna piosenki i rymowanki z łatwością rozumie treści wysłuchanych nagrań, starannie 

wykonuje projekty. 

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych otrzymuje od 100%do 85%. 

4 punkty 
Uczeń dobrze posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami na danym poziomie nauczania. Robi postępy. Umie 

samodzielnie pracować z podręcznikiem, popełnia nieliczne błędy, które po wskazaniu przez nauczyciela potrafi samodzielnie 

poprawić. Jest zazwyczaj przygotowany do zajęć, w których aktywnie uczestniczy. Najczęściej właściwie reaguje na polecenia 

nauczyciela i potrafi samodzielnie wydawać niektóre z nich. Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje poznane słownictwo, zna 

większość piosenek i rymowanek, rozumie większośćwysłuchanych nagrań, starannie wykonuje projekty. 

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych otrzymuje od 84% do 70%. 

3 punkty 
Uczeń opanował podstawowe umiejętności i wiadomości językowe na danym poziomie nauczania. Robi małe postępy. 

Wykonuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności. Nie zawsze poprawnie reaguje na polecenia 

nauczyciela. Często jest nieprzygotowany do zajęć, podczas których stara się jednak aktywnie uczestniczyć. Ma duże braki w 

znajomości słownictwa, nie zna wiele piosenek i rymowanek, ma duże problemy z samodzielnym rozumieniem 

wysłuchiwanych tekstów, niedbale wykonuje projekty. 

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych otrzymuje od 69% do50%. 

2 punkty 
Uczeń w minimalnym stopniu opanował wiadomości i umiejętności językowe na danym poziomie nauczania. Robi minimalne 

postępy. Nie rozumie większości poleceń nauczyciela. Do zajęć jest najczęściej nieprzygotowany i nie bierze w nich 

aktywnego udziału. Ma bardzo duże braki w znajomości słownictwa, nie zna wiele piosenek i rymowanek, ma poważne 

problemy z samodzielnym rozumieniem tekstów, niedbale wykonuje projekty. Często nie przejawia ochoty do przyswajania 

wiadomości. 

Ze sprawdzianów ustnych i pisemnych otrzymuje od 49% do 30%. 

1 punkt 
Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności językowych na danym poziomie nauczania. Nie potrafi 

wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Nie robi żadnych postępów. 

Ze sprawdzianów pisemnych i ustnych otrzymuje od 29% do 0%. 

 


