
Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej w klasie III 

 edukacja polonistyczna  
 

poziom wysoki            Uczeń: poziom średni         Uczeń: poziom niski           Uczeń: 
- uważnie słucha wypowiedzi i w pełni korzysta z przekazywanych 
informacji  
- czyta głośno, poprawnie i płynnie nowy tekst, uwzględniając zmianę 
siły i tonu głosu, tempo czytania, pauzy gramatyczne i logiczne 
- potrafi czytać teksty z podziałem na role zwracając uwagi na znaki 
interpunkcyjne 
- rozumie nowo przeczytany tekst 
- samodzielnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze 
słowników  
- zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, notatka do kroniki, opis, 
list, zawiadomienie 
- samodzielnie wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich 
- ustala kolejność zdarzeń i ich właściwą zależność 
- wskazuje postacie główne i drugorzędne 
- charakteryzuje bohaterów oceniając ich postępowanie 
- posiada bogate słownictwo, używa zdań rozwiniętych 
- wynajduje w tekście fragmenty na określony przez nauczyciela temat 
- wykazuje się znajomością literatury dla dzieci, swobodnie wypowiada 
się na jej temat, potrafi podać nazwiska autorów i tytuły utworów 
- korzysta z biblioteki szkolnej 
- samodzielnie układa i pisze teksty na zadany przez nauczyciela temat – 
w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów, ogłoszeń, 
zawiadomień 
- pisze kształtnie, płynnie i czytelnie 
- właściwie rozmieszcza tekst ciągły na stronicy 
- wykazuje się znajomością zasad pisowni i potrafi je zastosować w 
praktyce 
- piszę bezbłędnie ze słuchu i z pamięci – wyrazy, zdania i krótkie teksty 
- potrafi prawidłowo stosować znaki interpunkcyjne, bezbłędnie 
porządkuje wyrazy według pierwszej i drugiej litery alfabetu 
- posiada bogate słownictwo 
- bezbłędnie rozpoznaje rodzaje zdań w wypowiedziach ustnych i 
pisemnych 
- bezbłędnie rozpoznaje części mowy i zna pytania rządzące nimi 
- dobiera wyrazy pokrewne i wyrazy o przeciwnym znaczeniu 
 

- na ogół uważnie słucha wypowiedzi, stara się korzystać z 
przekazywanych informacji   
- czyta wolno tekst, dzieląc trudniejsze wyrazy na sylaby   
- ma trudności ze zrozumieniem tekstu po jednorazowym 
przeczytaniu 
-  wymaga pomocy nauczyciela przy wykonywaniu poleceń  
-wyszukuje w tekście najważniejsze informacje zgodnie z 
poleceniem 
- z pomocą nauczyciela rozpoznaje formy użytkowe: życzenia, 
zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki, potrafi z nich 
korzystać  
- ustala kolejność zdarzeń i ich wzajemną zależność przy 
niewielkiej pomocy nauczyciela 
- wskazuje postacie główne i drugorzędne 
-  wspomagany pytaniami nauczyciela dokonuje oceny bohatera i 
uzasadnia swój sąd 
-wynajduje fragmentu tekstu na określony przez nauczyciela 
temat 
 -wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu literatury dla dzieci 
- wypowiada  e się na temat utworu literackiego ubogim 
słownictwem 
- układa i pisze teksty w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, 
życzeń, listów – pod kierunkiem nauczyciela  
- pisze dość czytelnie i kształtnie wyrazy i zdania  
- prawidłowo rozmieszcza tekst ciągły na stronicy 
- wykazuje znajomość zasad pisowni, ale nie zawsze prawidłowo 
stosuje je w praktyce  
- popełnia błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu wyrazów, zdań, 
krótkich tekstów 
- potrafi wykazać się zdobytymi wiadomościami pod kierunkiem 
nauczyciela  
- posiada dość ubogie słownictwo 
  - buduje krótkie zdania, nie stosuje porównań, określeń 
 

-nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych, tylko częściowo korzysta 
z przekazywanych informacji   
- czyta wolno, głoskując i dzieląc wyrazy na zgłoski  
-nie rozumie tekstu po jednorazowym przeczytaniu  
- wymaga dużej i stałej pomocy nauczyciela przy wykonywaniu poleceń  
- z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje  
- nie zawsze poprawnie rozpoznaje podstawowe formy użytkowe: 
życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki 
- ma duże trudności w wypowiadaniu się na temat utworu literackiego  
 - nie potrafi samodzielnie ustalić kolejności wydarzeń, wskazać postaci, 
wynajdywać odpowiednich fragmentów w utworze 
- wymaga naprowadzających pytań nauczyciela przy wypowiedziach na 
dany temat 
- pisze mało czytelnie, w wolnym tempie   
- niepoprawnie rozmieszcza tekst ciągły na stronicy 
- wykazuje bardzo słabą znajomość zasad pisowni  
- popełnia rażące błędy w pisaniu wyrazów i zdań z pamięci i ze słuchu.  - 
posiada ubogie słownictwo  
- na pytania odpowiada wyrazami lub krótkimi zdaniami  
 

 

 Edukacja matematyczna  
 

poziom wysoki            Uczeń: poziom średni               Uczeń:   poziom niski           Uczeń:  
- liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i 
setkami od danej liczby w zakresie 1000.  - zapisuje cyframi i odczytuje 
liczby w zakresie 1000 

- Liczy od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od 
danej liczby w zakresie 1000 
- czasem popełnia błędy, zapisując i odczytując liczby w zakresie 1000 

- wymaga pomocy nauczyciela, licząc w zakresie 1000   
- często popełnia błędy, zapisując i odczytując liczby w zakresie 100  
- popełnia błędy, porównując dowolne dwie liczby w zakresie 100 



- porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000   
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100; sprawdza wyniki odejmowania 
za pomocą dodawania 
-  zna tabliczkę mnożenia; sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia 
- rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci 
okienka  
- rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania 
- bezbłędnie rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koła, kwadraty, 
prostokąty i trójkąty 
- rysuje odcinki o podanej długości  
- oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów   
- rysuje drugą połowę figury symetrycznej   
- rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu.  Kontynuuje regularność 
w prostych motywach 
- Wykonuje obliczenia pieniężne, zna pojęcia: cena, ilość, wartość; radzi 
sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności   
- zna jednostki długości i wagi, umie posługiwać się nimi w praktyce  
- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII  
- podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; 
porządkuje daty chronologicznie; wykonuje obliczenia kalendarzowe w 
sytuacjach życiowych.  - odmierza płyny różnymi miarkami; używa 
określeń: litr, pół litra, ćwierć litra 
- umie zaznaczyć i odczytać temperaturę na termometrze  
-odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24-godzinnym, 
wyświetlających cyfry i ze wskazówkami   
- posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; 
wykonuje proste obliczenia 

- na ogół poprawnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100 
- Dodając i odejmując liczby w zakresie 100, czasami podaje błędny 
wynik  
- zna tabliczkę mnożenia 
- zazwyczaj poprawnie rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z 
niewiadomą w postaci okienka   
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania tekstowe wymagające 
wykonania jednego działania 
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koła, kwadraty, prostokąty 
i trójkąty 
- z trudnością rysuje odcinki o podanej długości   
- oblicza obwody figur po dodatkowych wyjaśnieniach nauczyciela   
- niedokładnie rysuje drugą połowę symetrycznej figury  
- rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu.   
- kontynuuje regularność w prostych motywach 
- wykonuje łatwe obliczenia pieniężne; radzi sobie w sytuacjach 
codziennych wymagających takich umiejętności 
- nie zawsze poprawnie określa jednostki długości i wagi; posługuje się 
nimi w praktyce   
- popełnia błędy w odczytywaniu i zapisywaniu liczb w systemie 
rzymskim od I do XII 
- prawidłowo zapisuje datę i wymienia nazwy dni tygodnia i miesięcy; 
wykonuje proste obliczenia kalendarzowe   
- odmierza płyny różnymi miarkami; na ogół poprawnie używa 
określeń: litr, pół litra, ćwierć litra 
- popełnia błędy w odczytywaniu wskazań termometru   
- odczytuje wskazani zegarów w systemie 12-godzinnym, 
wyświetlających cyfry   
- dokonuje prostych obliczeń zegarowych, używa pojęć godzina, 
minuta 

- w niewielkim zakresie opanował tabliczkę mnożenia   
- tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania 
jednodziałaniowe  
- nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych zadań tekstowych. 
- Rozpoznaje i nazywa tylko niektóre z poznanych figur 
geometrycznych  
- ma problemy z poprawnym kreśleniem linii i figur   
- przy pomocy nauczyciela oblicza obwody figur   
- nie rozumie pojęcia symetrii  
-niedokładnie rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu  
- kontynuuje regularność tylko w bardzo prostych motywach 
- wykonuje łatwe obliczenia pieniężne   
- myli jednostki długości i wagi, nie potrafi samodzielnie posługiwać 
się nimi w praktyce  
- myli znaki liczb rzymskich od I do XII   
- z pomocą nauczyciela zapisuje datę i wymienia nazwy dni tygodnia 
i miesięcy   
- z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia związane z pomiarem 
pojemności   
- z pomocą nauczyciela odczytuje temperaturę   
- odczytuje tylko pełne godziny na zegarach wyświetlających godziny   
- z pomocą nauczyciela dokonuje prostych obliczeń zegarowych 

 

 
 Edukacja przyrodnicza 

poziom wysoki                     Uczeń:     poziom średni               Uczeń: poziom niski                    Uczeń: 
- obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia, 
analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem   
- opisuje życie w wybranych ekosystemach  
- rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy typowych 
krajobrazów Polski   
-rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów 
Polski; wymienia niektóre zwierzęta egzotyczne   
- nabył umiejętność dostrzegania zależności między funkcjonowaniem 
przyrody a porami roku 
- potrafi wskazać na mapie swoje miejsce zamieszkania   
- rozumie rolę stolicy w państwie; wymienia najstarsze i największe 
miasta w Polsce 
- nazywa części ciała i organy wewnętrzne  
- przestrzega podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się  
- rozumie konieczność profilaktyki zdrowotnej, przestrzega 

- obserwuje zjawiska przyrodnicze i prowadzi proste doświadczenia   
- opisuje życie w niektórych ekosystemach 
- rozpoznaje charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski   
- rozpoznaje zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów 
Polski; wymienia niektóre zwierzęta egzotyczne   
- wymienia typowe zależności między funkcjonowaniem przyrody a 
porami roku 
- nazywa najważniejsze części ciała i organy wewnętrzne   
- wie, że trzeba racjonalnie się odżywiać  
- rozumie konieczność profilaktyki zdrowotnej 
-  wie, że istnieją zagrożenia ze strony świata przyrody 
- wie, że należy chronić przyrodę  
- dostrzega niektóre związki przyczynowo- skutkowe w przyrodzie   
- wie, że powietrze i woda są konieczne do życia  
- podaje nieliczne przykłady wpływu przyrody nieożywionej na życie 

- z pomocą nauczyciela prowadzi obserwacje przyrodnicze   
- z pomocą nauczyciela opisuje życie w wybranych ekosystemach   
- rozpoznaje charakterystyczne elementy niektórych krajobrazów 
Polski   
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny w najbliższym środowisku; 
wymienia niektóre zwierzęta egzotyczne   
- z pomocą nauczyciela wymienia typowe zależności między 
funkcjonowaniem przyrody a porami roku 
- nazywa części ciała   
- wie, że trzeba się racjonalnie odżywiać 
-  wymaga przypominania o konieczności stosowania profilaktyki 
zdrowotnej   
- nie zawsze rozumie istotę zagrożeń ze strony świata przyrody 
- wie, że należy chronić przyrodę   
- wymienia niektóre zależności w przyrodzie 



podstawowych zaleceń   
- orientuje się w zagrożeniach ze strony świata przyrody; wymienia 
niektóre z nich 
- wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek   
- dostrzega wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi   
- rozumie znaczenie powietrza i wody dla życia, podaje przykłady   
- dostrzega znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka 
 

ludzi, zwierząt i roślin -  wie, że powietrze i woda są konieczne do życia 

 

 Edukacja społeczna  

poziom wysoki             Uczeń:    poziom średni           Uczeń: poziom niski              Uczeń:  
- odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; 
nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym    
- identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki 
domowe i wypełnia je  
- rozumie sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swe 
oczekiwania   
- wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników  
- rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu 
zamieszkania; respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku   
- jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej 
- zna prawa ucznia i jego obowiązki, respektuje je; aktywnie uczestniczy 
w życiu szkoły  
- zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty i tradycje; wie, w jakim 
regionie mieszka  
-zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne.   
- wie, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której 
mieszka, dla Polski i świata  
- wymienia kilka państw europejskich i ich symbole  
- wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka, jaki zawód wykonują jego 
najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód   
- zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o 
wypadku, zagrożeniu i niebezpieczeństwie   
- zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, 
policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112 
-  

- odróżnia dobro od zła, stara się nie krzywdzić słabszych i pomagać 
potrzebującym   
- identyfikuje się ze swoją rodziną, podejmuje obowiązki domowe   
- nie zawsze rozumie sytuacje ekonomiczną rodziny  
- nie zawsze pamięta jak należy zachowywać się w stosunku do 
dorosłych i rówieśników   
- wymaga przypominania o potrzebie utrzymywania dobrych relacji z 
sąsiadami w miejscu zamieszkania  
- stara się być tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji 
kulturowej 
- zna prawa i obowiązki ucznia oraz respektuje je  
- zna najbliższą okolicę i jej ważniejsze obiekty; wie, w jakim regionie 
mieszka   
- zna symbole narodowe i niektóre z najważniejszych wydarzeń 
historycznych   
- orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla 
miejscowości, w której mieszka i dla Polski  
- wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską, zna ich symbole   
- wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka, jaki zawód wykonują jego 
najbliżsi i czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód   
- zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o 
niebezpieczeństwie   
-Zna numery alarmowe 

- Nie zawsze odróżnia dobro od zła  
- identyfikuje się ze swoją rodziną, podejmuje obowiązki domowe  
- nie rozumie sytuacji ekonomicznej rodziny  
- czasami nie przestrzega zasad zachowania w stosunku do dorosłych i 
rówieśników   
- wymaga częstego przypominania o potrzebie utrzymywania dobrych 
relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania   
- nie rozumie w pełni znaczenia tolerancji wobec osób innej 
narodowości 
- wymaga przypominania praw i obowiązków ucznia oraz konieczności 
ich respektowania   
- zna najbliższą okolicę   
- zna symbole narodowe   
- z pomocą nauczyciela wymienia nazwy niektórych państw 
sąsiadujących z Polską   
- wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi oraz czym zajmuje się osoba 
wykonująca dany zawód   
- nie w pełni rozumie zagrożenia ze strony ludzi 
-  myli numery alarmowe 

 

 Edukacja muzyczna  

poziom wysoki                Uczeń:   poziom średni              Uczeń: poziom niski               Uczeń: 
- śpiewa indywidualnie i w zespole; śpiewa z pamięci hymn narodowy 
- gra na wybranych instrumentach perkusyjnych  
- odtwarza sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i 
wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, 

- śpiewa w zespole wybrane piosenki; śpiewa z pamięci hymn narodowy 
- gra ćwiczenia o średnim stopniu trudności (z pomocą nauczyciela)  
- odtwarza gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje 
ruchem na zmiany tempa  

- śpiewa piosenki tylko w zespole; nie zna wszystkich zwrotek hymnu 
narodowego  
- gra łatwe ćwiczenia (z pomocą nauczyciela)  
- reaguje ruchem na zmiany tempa  



zmiany tempa, metrum i dynamiki   
- tańczy poznane tańce 
- rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość 
dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej.   
- wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz   
- rozróżnia i wyraża charakter emocjonalny muzyki środkami 
pozamuzycznymi.  
- rozpoznaje utwory wykonane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę   
- zna niektóre rodzaje głosów śpiewaków oraz niektóre instrumenty 
muzyczne (np. fortepian, gitarę, skrzypce, trąbkę, flet, perkusję) 
- tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz 
improwizacje ruchowe do muzyki. 
- improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad  
- wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i 
funkcją 

- rozróżnia niektóre elementy muzyki i znaki notacji muzycznej 
-wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych  
- wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki   
- rozpoznaje łatwe utwory wykonane solo i zespołowo   
- tworzy proste improwizacje ruchowe do muzyki 
- improwizuje na instrumentach według ustalonych zasad  

-przy pomocy nauczyciela rozróżnia niektóre elementy muzyki i znaki 
notacji muzycznej   
- próbuje wyrażać ruchem czas trwania wartości rytmicznych  
-rozpoznaje łatwe utwory wykonane solo 
- odtwarza proste improwizacje ruchowe do muzyki.  -improwizuje na 
instrumentach 

 

 Edukacja techniczna 

poziom wysoki                Uczeń: poziom średni             Uczeń: poziom niski                 Uczeń:     
- posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce 
- samodzielnie i chętnie wykonuje prace techniczne stosując ciekawe i 
nietypowe rozwiązania  
- potrafi krytycznie ocenić prace wykonane przez dzieci 
- zawsze pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami i 
urządzeniami 
-  zawsze utrzymuje wzorowy porządek w swoim otoczeniu 
- zna numery telefonów alarmowych i potrafi z nich skorzystać 
- rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, 
statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych 
(komputer, laptop, telefon komórkowy)  
-orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, 
przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych  
-określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech 
użytkowych (łatwa, trudna obsługa), ekonomicznych (tanie, drogie w 
zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne, brzydkie),  
- przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne 
czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, 
tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,  
- odmierzania potrzebnej ilości materiału 

-posługuje się narzędziami w sposób prawidłowy i bezpieczny, 
- chętnie wykonuje prace techniczne 
-  stosuje proste narzędzia pomiarowe i przyrządy introligatorskie 
- potrafi rozróżnić własności materiałów, z których wykonuje prace 
- rozróżnia warzywa i owoce oraz ich przetwory 
-  pod kierunkiem nauczyciela czyta proste rysunki techniczne 
- zna symbole i znaki umożliwiające swobodne i bezpieczne poruszanie 
się po otoczeniu 
-prace konstrukcyjne są estetyczne i staranne 
-  zna numery telefonów alarmowych 

- wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy   
- wykazuje małą pomysłowość w wykonywaniu prac 
-  rozpoznaje niektóre materiały 
-  często ponownie musi wykonywać pracę, gdyż źle zaplanował 
rozmieszczenie 
-  prace są mało estetyczne 
- często korzysta z pomocy nauczyciela 
-  próbuje korzystać z prostej informacji technicznej 
-  potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami i przyborami 

 

 Edukacja plastyczna 

poziom wysoki               Uczeń: poziom średni                Uczeń: poziom niski                Uczeń:   
- chętnie maluje, rysuje, rzeźbi, lepi, wycina, wydziera itp.   
- samodzielnie wykonuje prace z wykorzystaniem różnych ciekawych 

- chętnie podejmuje działalność plastyczną: rysuje, maluje, rzeźbi, 
wydziera, wycina 

- wymaga zachęty do podejmowania działalności plastycznej 
- nie zawsze uwzględnia określony kształt, wielkość, proporcję, barwę, 



technik plastycznych 
-  dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy 
- w pracach plastycznych posługuje się takimi środkami wyrazu 
plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie 
i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki 
plastyczne) 
 
- rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: 
architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki 
(fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także 
rzemiosło artystyczne i sztukę ludową 
- rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące 
do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy 
charakterystyczne posługując się podstawowymi terminami właściwymi 
dla tych dziedzin działalności twórczej 
- 

-  uwzględnia określony kształt, wielkość, proporcję, barwę, fakturę 
- umie określić niektóre dziedziny sztuk plastycznych, np.: grafika 
-  potrafi określić indywidualne i charakterystyczne cechy ludzi i 
zwierząt 
-  projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe 

fakturę 
-  wykazuje małą pomysłowość w wykonywaniu prac 
- prace są mało estetyczne i ubogie w szczegóły 
-  nie zawsze dba o ład i porządek w miejscu pracy 
-jest często nieprzygotowany do zajęć plastycznych  

 

 

 Wychowanie fizyczne 

poziom wysoki                    Uczeń: poziom średni                 Uczeń:    poziom niski              Uczeń:           
- jest sprawny ruchowo, interesuje się sportem 
-realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut 
-  umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego 
odcinka kręgosłupa 
-  przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje 
przewrót w przód 
-  skacze przez skakankę 
- wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami 
- wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na 
przyrządzie 
- posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją 
-  bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach 
sportowych respektując reguły i podporządkowując się decyzjom 
sędziego 
-  właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki 
- rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów 
higienicznych 
-przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć 
ruchowych 
- posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem 
- potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych 
- wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub 
życia 

- ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie 
-  przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje 
przewrót w przód   
- zna zasady gier sportowych 
-  posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija 
-  bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych 
- właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki 
-  rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów 
higienicznych, dba o czystość odzieży 
-  przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć 
ruchowych 
-posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem 
-  potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do 
kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 
-  nie potrzebuje większej zachęty do pracy nad aktywnością fizyczną 

- dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną 
-  ćwiczenia wykonuje niepewnie, zdarzają się większe błędy techniczne 
-  wykazuje małe postępy w usprawnianiu własnego ciała 
- nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie 
zajęć ruchowych 
- posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem 
-  niechętnie bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych 
- niechętnie podejmuje aktywność fizyczną 

 



 Informatyka 

poziom wysoki             Uczeń: poziom średni                 Uczeń: poziom niski                      Uczeń:    
- Samodzielnie wykonuje i zapisuje w postaci dokumentu swoje prace 
-  potrafi w pełni wykorzystać możliwości programu, w którym pracuje  
- zna zagrożenia dla zdrowia i własnego rozwoju, wynikające z 
niewłaściwego korzystania z komputera 
- rozumie konieczność odpowiedniego zachowania w społeczności 
internetowej oraz konieczność przestrzegania zasad prawa autorskiego 
- potrafi kopiować i wstawiać elementy grafiki w dokumenty tekstowe 
-  swobodnie porusza się po stronach internetowych 
- zna i rozumie, jakie zagrożenia wynikają z nieprawidłowego 
korzystania z komputera i Internetu 

- potrafi  zapisać w postaci dokumentu swoje prace. 

- porusza się po stronach internetowych w określonym zakresie. 
- wykonuje proste zadania za pomocą edytora grafiki Paint  i edytora 
tekstu Word z pomocą nauczyciela. 
- potrafi znaleźć wskazane przez nauczyciela strony internetowe 
- zna zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z 
komputera i Internetu. 

- umie napisać wyrazy i zdania za pomocą klawiatury. Potrafi wybrać 
informacje z  wybranej przez nauczyciela strony. 
- sprawia problemy wychowawcze związane z przestrzeganiem 
regulaminu pracowni komputerowej. 
- posiada rozeznanie w zakresie podstawowych zagrożeń wynikających z 
korzystania z urządzeń techniki komputerowej 

 

 


