
Kryteria ocen zachowania, kultury osobistej, stosunek do zadań szkolnych w kl. I-III 

 

Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie Naganne 

- zawsze jest aktywny  
i skoncentrowany w czasie 
zajęć, 

- zawsze jest przygotowany 
do zajęć, 

- zawsze jest samodzielny  
w myśleniu i działaniu, 

- zawsze stosuje się do 
poleceń nauczyciela, 

- zachowuje się kulturalnie, 
- kończy rozpoczętą pracę, 
- zawsze zgodnie współpra-

cuje z zespołem klaso-
wym, chętnie pomaga ko-
legom, 

- zawsze szanuje własność 
osobistą i społeczną, 

- dba o estetykę i czystość 
wokół siebie. 

 
 
 
 
 

- jest aktywny i skoncentro-
wany w czasie zajęć, 

- przygotowuje się do zajęć, 
- pracuje samodzielnie, 
- przestrzega zasad przyję-

tych przez szkołę, 
- stosuje się do poleceń 

nauczyciela, 
- zachowuje się kulturalnie, 
- kończy rozpoczętą pracę, 
- zgodnie współpracuje  

z zespołem klasowym,  
- udziela pomocy kolegom, 
- szanuje własność osobistą 

i społeczną, 
- dba o estetykę i czystość 

wokół siebie. 
 
 
 
 
 
 

- często stara się być ak-
tywny, 

- często stara się być przy-
gotowany do zajęć, 

- czasami oczekuje pomocy 
w pracy, 

- przestrzega zasad przyję-
tych przez szkołę, 

- stosuje się do poleceń 
nauczyciela, 

- stara się zachowywać 
kulturalnie, 

- stara się kończyć rozpo-
czętą pracę, 

- współpracuje z zespołem 
klasowym,  

- stara się szanować wła-
sność osobistą i społeczną, 

- stara się dbać o estetykę 
 i czystość wokół siebie. 

 
 
 
 
 
 

- stara się być aktywny  
w czasie zajęć, 

- stara się być przygotowa-
ny do zajęć, 

- często oczekuje pomocy w 
pracy, 

- przestrzega zasad przyję-
tych przez szkołę, 

- stosuje się do poleceń 
nauczyciela, 

- stara się zachowywać 
kulturalnie, 

- stara się kończyć rozpo-
czętą pracę, 

- współpracuje z zespołem 
klasowym,  

- stara się szanować wła-
sność osobistą i społeczną, 

- stara się dbać o estetykę  
i czystość wokół siebie. 

 
 
 
 
 
 

- czasami stara się 
przestrzegać zasad 
przyjętych przez 
szkołę pod kontrolą 
nauczyciela, 

- czasami stara się 
stosować do poleceń 
nauczyciela, 

- czasami stara się 
współpracować z ze-
społem klasowym,  

- czasami stara się 
dbać o estetykę i czy-
stość wokół siebie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- nie pracuje samodzielnie, 
- nie przestrzega zasad 

przyjętych przez szkołę, 
- nie stosuje się do poleceń 

nauczyciela, 
- nie współpracuje z zespo-

łem klasowym i kolegami,  
- nie utrzymuje czystości 

wokół siebie, 
- ma lekceważący stosunek 

do obowiązków szkolnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



KLASA I 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 
 6p. 5p. 4p. 3p. 2p. 1p. 

SŁUCHANIE 
- słuchanie wypowiedzi, 
- uczestniczenie w rozmowie, 
- zadawanie pytań i udzielanie od-

powiedzi, 
- samodzielne wypowiadanie się na 

podany temat. 

 
- obdarza uwagą rówie-

śników i dorosłych, 
- słucha wypowiedzi in-

nych i chce zrozumieć co 
przekazują, 

- zawsze rozumie pytania  
i polecenia nauczyciela. 

 
- rozumie pytania  

i polecenia nauczy-
ciela. 

 
- polecenia nauczyciela 

wymagają czasami 
dodatkowych wyja-
śnień, 

- słucha w skupieniu 
czytanych utworów,  

- odpowiada na pytania 
dotyczące treści słu-
chanych tekstów. 

 
- prawie zawsze polece-

nia wymagają dodatko-
wych wyjaśnień. 

 
- wszystkie polecenia 

wymagają dodatkowych 
wyjaśnień. 

 
- nie rozumie 

pytań i poleceń 
nauczyciela. 

CZYTANIE I PRACA  
Z TEKSTEM 
- rozwijanie zainteresowań i umie-

jętności czytelniczych, 
- uważne słuchanie i rozumienie 

tekstów czytanych przez doro-
słych, 

- kodowanie i odkodowywanie in-
formacji. 

 
- interesuje się książką  

i czytaniem, 
- czyta dłuższe teksty, 
- czyta cicho ze zrozumie-

niem każdy tekst, 
- w miarę swych możliwo-

ści czyta lektury wskaza-
ne przez nauczyciela, 

- korzysta z pakietów 
edukacyjnych i innych 
pomocy dydaktycznych 
pod kierunkiem nauczy-
ciela, 

- zawsze umie opowie-
dzieć treść wysłuchane-
go wcześniej tekstu, 

- rozumie sens kodowania  
i dekodowania informa-
cji, 

- odczytuje uproszczone 
rysunki, piktogramy, 
znaki informacyjne i na-
pisy. 

 
- czyta proste, krótkie 

teksty, 
- bardzo dobrze opo-

wiada treść wysłu-
chanego wcześniej 
tekstu, 

- korzysta z pakietów 
edukacyjnych i in-
nych pomocy dydak-
tycznych pod kie-
runkiem nauczycie-
la, 

- rozumie sens kodo-
wania i dekodowa-
nia informacji, 

- odczytuje uprosz-
czone rysunki, pik-
togramy, znaki in-
formacyjne i napisy. 

 

 
- czyta ze zrozumieniem 

tylko krótkie teksty, 
- opowiada fragmenta-

rycznie treść wysłu-
chanego wcześniej 
tekstu, 

- korzysta z pakietów 
edukacyjnych i innych 
pomocy dydaktycz-
nych pod kierunkiem 
nauczyciela, 

- rozumie sens kodowa-
nia i dekodowania in-
formacji, 

- odczytuje uproszczone 
rysunki, piktogramy, 
znaki informacyjne i 
napisy, 

- zna wszystkie litery 
alfabetu, 

- odtwarza poprawnie 
kształty wszystkich 
liter. 

 

 
- czyta ze zrozumieniem  

z pomocą nauczyciela, 
- z pomocą nauczyciela 

potrafi opowiedzieć treść 
wysłuchanego wcześniej 
tekstu, 

- korzysta z pakietów 
edukacyjnych i innych 
pomocy dydaktycznych 
pod kierunkiem nauczy-
ciela, 

- rozumie sens kodowania 
i dekodowania informacji 
przy pomocy nauczycie-
la, 

- odczytuje uproszczone 
rysunki, piktogramy, 
znaki informacyjne i na-
pisy przy pomocy na-
uczyciela, 

- zna większość liter alfa-
betu, 

- odtwarza poprawnie 
kształty większości liter. 

 
- czyta ze zrozumieniem 

wymagając częstej po-
mocy nauczyciela, 

- potrafi opowiedzieć 
fragment tekstu z pomo-
cą nauczyciela, 

- korzysta z pakietów edu-
kacyjnych i innych pomo-
cy dydaktycznych wy-
łącznie pod kierunkiem 
nauczyciela, 

- rozumie sens kodowania 
i dekodowania informacji 
tylko przy pomocy na-
uczyciela, 

- odczytuje uproszczone 
rysunki, piktogramy, zna-
ki informacyjne i napisy 
tylko przy pomocy na-
uczyciela, 

- zna niektóre litery alfa-
betu, 

- odtwarza poprawnie 
kształty niektórych liter. 

 
- nie opanował 

umiejętności 
czytania, 

- nie rozumie 
czytanych tek-
stów, 

- nie umie opo-
wiedzieć treści 
wysłuchanego 
wcześniej tek-
stu, 

- nie korzysta  
z pakietów edu-
kacyjnych i in-
nych pomocy 
dydaktycznych 
nawet pod kie-
runkiem nauczy-
ciela, 

- zna kilka liter 
alfabetu, 

- odtwarza po-
prawnie kształty 
kilku liter. 



PISANIE 
- pisanie – przestrzeganie zasad 

kaligrafii, 
- posługiwanie się w praktyce ele-

mentarnymi zasadami ortografii. 

 
- zeszyty prowadzi wzo-

rowo, 
- sprawnie układa i zapi-

suje wyrazy, 
- znakomicie posiadł 

umiejętność samodziel-
nego układania i zapisy-
wania zdań, 

- dba o estetykę i po-
prawność graficzną pi-
sma, 

- stosuje wielką literę  
i kropkę w zdaniach, 

- stosuje wielką literę  
w pisowni nazw wła-
snych – imion, nazwisk, 

- samodzielnie układa  
i zapisuje proste zdanie, 

- stosuje właściwy szyk 
wyrazów w zdaniu. 

 
- zawsze pisze czy-

telnie i estetycznie, 
- poprawnie układa  

i zapisuje wyrazy, 
- poprawnie układa  

i zapisuje zdania, 
- przepisuje i pisze 

poprawnie z pa-
mięci wyrazy i krót-
kie, proste zdania. 

 
- zazwyczaj pisze czy-

telnie i estetycznie, 
- w układaniu i zapisy-

waniu wyrazów cza-
sami robi błędy, 

- samodzielnie układa 
zdania popełniając 
błędy, 

- przepisuje i pisze 
poprawnie z pamięci 
wyrazy i krótkie, pro-
ste zdania. 

 
- stara się pisać starannie 

i estetycznie, 
- często popełnia błędy  

w układanych i zapisy-
wanych wyrazach, 

- ma trudności z popraw-
nym ułożeniem i zapisa-
niem zdania. 

 
- estetyka zeszytów wy-

maga poprawy, 
- ma trudności z układa-

niem i zapisywaniem 
wyrazów, 

- potrafi ułożyć i zapisać 
zdania tylko z pomocą 
nauczyciela. 

 
- pisze nieczytel-

nie, 
- nie potrafi 

ułożyć i zapisać 
wyrazów, 

- nie potrafi 
ułożyć i zapisać 
zdania. 

GRAMATYKA 
- rozumienie podstawowych pojęć  

z zakresu wiedzy o języku, 
- praktyczne stosowanie poprawno-

ści gramatycznej i stylistycznej  
w wypowiedziach pisemnych. 

 
- sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomo-
ściami z gramatyki i or-
tografii, 

- posługuje się ze zrozu-
mieniem pojęciami: wy-
raz, głoska, litera, syla-
ba, zdanie, 

- dzieli wyrazy na sylaby, 
oddziela wyrazy w zda-
niu, 

- rozpoznaje w prostych 
zdaniach nazwy ludzi, 
zwierząt, roślin, rzeczy 
oraz wyrazy odznaczają-
ce czynności. 

 
- potrafi zastosować  

w wybranych wyra-
zach poznane zasa-
dy ortograficzne, 

- posługuje się ze 
zrozumieniem po-
jęciami: wyraz, gło-
ska, litera, sylaba, 
zdanie, 

- dzieli wyrazy na 
sylaby, oddziela wy-
razy w zdaniu. 

 
- opanował wiadomo-

ści z gramatyki i orto-
grafii, lecz ma czasami 
trudności z ich zasto-
sowaniem, 

- często poprawnie 
posługuje się poję-
ciami: wyraz, głoska, 
litera, sylaba, zdanie, 

- często poprawnie 
dzieli wyrazy na syla-
by, oddziela wyrazy w 
zdaniu. 

 
- opanował wiadomości z 

gramatyki i ortografii, 
lecz nie potrafi ich sa-
modzielnie zastosować, 

- czasami poprawnie 
posługuje się pojęciami: 
wyraz, głoska, litera, sy-
laba, zdanie, 

- czasami poprawnie 
dzieli wyrazy na sylaby, 
oddziela wyrazy w zda-
niu. 

 
- słabo opanował wiado-

mości z gramatyki i or-
tografii, 

- czasami poprawnie 
posługuje się pojęciami: 
wyraz, głoska, litera, sy-
laba, zdanie przy pomo-
cy nauczyciela, 

- nie zawsze poprawnie 
dzieli wyrazy na sylaby  
i nie zawsze poprawnie 
oddziela wyrazy w zda-
niu nawet przy pomocy 
nauczyciela. 

 
- nie opanował 

wiadomości  
z gramatyki i 
ortografii, 

- nie posługuje 
się pojęciami: 
wyraz, głoska, 
litera, sylaba, 
zdanie nawet 
przy pomocy 
nauczyciela, 

- nie dzieli wyra-
zów na sylaby, 
nie oddziela 
wyrazów w 
zdaniu nawet 
przy pomocy 
nauczyciela. 

 
 



MAŁE FORMY TEATRALNE 
- nauka tekstów na pamięć, 
- uczestniczenie w zabawach te-

atralnych inspirowanych utworami 
literackimi. 

 
- zawsze uczestniczy  

w zabawach teatral-
nych, 

- ilustruje mimiką, ge-
stem i ruchem zacho-
wania bohatera literac-
kiego lub wymyślonego, 

- rozumie umowne zna-
czenie rekwizytu i umie 
posłużyć się nim w od-
grywanej scence, 

- odtwarza z pamięci 
teksty dla dzieci np. 
wiersze, piosenki, 
fragmenty prozy. 

 
- chętnie uczestniczy  

w zabawach te-
atralnych, 

- często ilustruje 
mimiką, gestem  
i ruchem zachowa-
nia bohatera lite-
rackiego lub wymy-
ślonego, 

- rozumie umowne 
znaczenie rekwizytu  
i umie posłużyć się 
nim w odgrywanej 
scence, 

- odtwarza z pamięci 
teksty dla dzieci np. 
wiersze, piosenki, 
fragmenty prozy. 

 
- uczestniczy w zaba-

wach teatralnych, 
- czasami ilustruje 

mimiką, gestem i ru-
chem zachowania bo-
hatera literackiego 
lub wymyślonego, 

- czasami rozumie 
umowne znaczenie 
rekwizytu i umie po-
służyć się nim w od-
grywanej scence, 

- czasami odtwarza  
z pamięci teksty dla 
dzieci np. wiersze, 
piosenki, fragmenty 
prozy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- czasami uczestniczy w 

zabawach teatralnych, 
- rzadko ilustruje mimiką, 

gestem i ruchem za-
chowania bohatera lite-
rackiego lub wymyślo-
nego, 

- czasami odtwarza  
z pamięci teksty dla 
dzieci np. wiersze, pio-
senki, fragmenty prozy. 

 
- czasami uczestniczy  

w zabawach teatralnych, 
oczekując pomocy na-
uczyciela, 

- rzadko odtwarza z pa-
mięci teksty dla dzieci 
np. wiersze, piosenki, 
fragmenty prozy. 

 

 
- nie uczestniczy  

w zabawach te-
atralnych przy 
pomocy na-
uczyciela, 

- nie odtwarza  
z pamięci teksty 
dla dzieci np. 
wiersze, pio-
senki, fragmen-
ty prozy. 

 



EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 6p. 5p. 4p. 3p. 2p. 1p. 

1. W zakresie czynno-
ści: 

- określanie położenia 
przedmiotów w 
przestrzeni i na kart-
ce, 

- klasyfikacja, porów-
nywanie i porządko-
wanie obiektów, 

- wyprowadzanie 
kierunków od siebie i 
innych osób, 

- dostrzeganie regu-
larności i zjawiska 
symetrii w otoczeniu 
i na rysunku, 

- rozpoznawanie figur 
geometrycznych i 
tworzenie rytmów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- określa położenie przedmio-

tów w przestrzeni, 
- ustawia przedmioty zgodnie z 

podanymi warunkami, 
- określa prawą i lewą stronę 

drugiej osoby, stojącej tyłem i 
przodem, 

- wyprowadza kierunki od innej 
osoby, 

- zauważa zjawisko symetrii  
w figurach geometrycznych i 
niektórych elementach oto-
czenia, 

- dostrzega stałe następstwa  
i regularność, 

- rozpoznaje i nazywa figury: 
koło, kwadrat, trójkąt, pro-
stokąt, 

- układa figury z patyczków, 
gumy do skakania oraz na 
geoplanie, 

- klasyfikuje figury według 
podanej (jednej) cechy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- zawsze określa położe-

nie obiektów względem 
siebie, 

- odnajduje informacje i 
rysuje strzałki we wła-
ściwym kierunku, 

- zawsze klasyfikuje 
obiekty, tworzy kolekcje, 

- układa obiekty w serie 
rosnące i malejące, nu-
meruje je, 

- wybiera obiekt w serii, 
wskazuje następne  
i poprzednie, 

- porównuje przedmioty o 
cechach przeciwstaw-
nych, 

- porównuje liczebność 
utworzonych kolekcji i 
zbiorów zastępczych, 

- ustala równoliczność 
mimo gumy do skakania 
oraz na geoplanie, 

- dostrzega i kontynuuje 
powtarzające się se-
kwencje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- określa położenie 

obiektów względem 
siebie, 

- odnajduje informacje i 
rysuje strzałki we wła-
ściwym kierunku, 

- zazwyczaj klasyfikuje 
obiekty, tworzy kolek-
cje, 

- układa obiekty w serie 
rosnące i malejące, 
numeruje je, 

- porównuje przedmioty 
o cechach przeciw-
stawnych, 

- porównuje liczebność 
utworzonych kolekcji i 
zbiorów zastępczych, 

- w sytuacjach trudnych i 
wymagających wysiłku 
intelektualnego za-
chowuje się rozumnie, 
dąży do wykonania za-
dania, 

- często rozróżnia lewą i 
prawą stronę swojego 
ciała. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- czasami prawidłowo 

określa położenie obiek-
tów względem siebie, 

- klasyfikuje obiekty, 
tworzy kolekcje z po-
mocą nauczyciela, 

- porównuje przedmioty  
o cechach przeciwstaw-
nych, 

- czasami rozróżnia lewą i 
prawą stronę swojego 
ciała, 

- często kontynuuje regu-
larny wzór (np. szla-
czek), 

- często układa figury z 
patyczków, gumy do 
skakania oraz na geo-
planie, 

- układa łatwe rytmy  
z przedmiotów, klocków  
i modeli figury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- czasami prawidłowo 

określa położenie 
obiektów względem 
siebie, 

- klasyfikuje obiekty, 
tworzy kolekcje z 
pomocą nauczyciela, 

- porównuje przed-
mioty  
o cechach przeciw-
stawnych, 

- czasami rozróżnia 
lewą i prawą stronę 
swojego ciała, 

- często kontynuuje 
regularny wzór (np. 
szlaczek), 

- często układa figury  
z patyczków, gumy 
do skakania oraz na 
geoplanie, 

- układa łatwe rytmy  
z przedmiotów, kloc-
ków i modeli figury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- czasami prawidłowo 

określa położenie 
obiektów względem 
siebie, 

- klasyfikuje obiekty, 
tworzy kolekcje z 
pomocą nauczyciela, 

- porównuje przed-
mioty o cechach 
przeciwstawnych, 

- czasami rozróżnia 
lewą i prawą stronę 
swojego ciała, 

- często kontynuuje 
regularny wzór (np. 
szlaczek), 

- często układa figury 
z patyczków, gumy 
do skakania oraz na 
geoplanie, 

- układa łatwe rytmy  
z przedmiotów, 
klocków i modeli fi-
gury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. W zakresie liczenia  
i sprawności rachun-
kowych: 

 
- zapisuje cyframi liczby do 20, 
- zapisuje dziesiątkami liczby 

do 100, 
- rozpoznaje liczby do 100, 

liczy dziesiątkami, 
- oblicza i zapisuje proste dzia-

łania z okienkiem, 
- sprawnie liczy obiekty (do-

strzega regularność dziesiąt-
kowego systemu liczenia), 

- rozumie pojęcie liczby  
w aspekcie głównym, porząd-
kowym i miarowym, 

- wymienia kolejne liczebniki 
od wybranej liczby, także 
wspak (zakres do 20), 

- wyznacza sumy i różnice, 
manipulując obiektami, 

- rachuje w obrębie dodawania 
i odejmowania na zbiorach 
zastępczych, 

- sprawnie dodaje i odejmuje 
w zakresie 20, poprawnie za-
pisuje te działania, 

- radzi sobie w sytuacjach 
życiowych, których pomyślne 
zakończenie wymaga doda-
wania lub odejmowania, 

- rozwiązuje manipulacyjnie 
proste zadania matematycz-
ne, wyrażone w konkretnych 
sytuacjach, na rysunkach lub  
w słownie podanej treści, 

- zapisuje rozwiązanie zadania  
z treścią, przedstawionego 
słownie w konkretnej sytu-
acji, 

- stosuje zapis cyfrowy i znaki 
działań w rozwiązywaniu za-
dań z treścią. 

-  

 
- sprawnie liczy obiekty, 
- rozumie pojęcie liczby 

w aspekcie głównym, 
porządkowym i miaro-
wym, 

- wymienia kolejne li-
czebniki od wybranej 
liczby, także wspak (za-
kres do 20), 

- zapisuje liczby cyframi 
(zakres do 10), 

- wyznacza sumy i różni-
ce, manipulując obiek-
tami, 

- rachuje w obrębie do-
dawania i odejmowania 
na zbiorach zastęp-
czych, 

- sprawnie dodaje  
i odejmuje w zakresie 
10, poprawnie zapisuje 
te działania, 

- radzi sobie w sytuacjach 
życiowych, których po-
myślne zakończenie 
wymaga dodawania lub 
odejmowania, 

- rozwiązuje manipula-
cyjnie proste zadania 
matematyczne, wyra-
żone w konkretnych sy-
tuacjach, na rysunkach 
lub w słownie podanej 
treści, 

- stosuje zapis cyfrowy i 
znaki działań w rozwią-
zywaniu zadań  
z treścią. 
 

 
- liczy obiekty, 
- rozumie pojęcie liczby 

w aspekcie głównym, 
porządkowym i mia-
rowym, 

- wymienia kolejne 
liczebniki od wybranej 
liczby,  

- zapisuje liczby cyframi 
(zakres do 10), 

- wyznacza sumy  
i różnice, manipulując 
obiektami, 

- rachuje w obrębie 
dodawania i odejmo-
wania na zbiorach za-
stępczych, 

- radzi sobie w dodawa-
niu i odejmowaniu w 
zakresie 10,  

- radzi sobie w sytu-
acjach życiowych, któ-
rych pomyślne zakoń-
czenie wymaga doda-
wania lub odejmowa-
nia, 

- rozwiązuje manipula-
cyjnie proste zadania 
matematyczne, wyra-
żone  
w konkretnych sytu-
acjach, na rysunkach 
lub w słownie podanej 
treści, 

- często poprawnie 
stosuje zapis cyfrowy i 
znaki działań w roz-
wiązywaniu zadań z 
treścią. 

 
- radzi sobie w liczeniu 

obiektów, 
- czasami rozumie poję-

cie liczby w aspekcie 
głównym, porządko-
wym i miarowym, 

- czasami wymienia 
kolejne liczebniki od 
wybranej liczby,  

- zapisuje liczby cyframi 
(zakres do 10), 

- wyznacza sumy  
i różnice, manipulując 
obiektami, 

- rachuje w obrębie 
dodawania i odejmo-
wania na zbiorach za-
stępczych, 

- radzi sobie w dodawa-
niu i odejmowaniu w 
zakresie 10,  

- rozwiązuje manipula-
cyjnie proste zadania 
matematyczne, wyra-
żone w konkretnych sy-
tuacjach, na rysunkach 
lub w słownie podanej 
treści przy pomocy na-
uczyciela, 

- czasami poprawnie 
stosuje zapis cyfrowy i 
znaki działań w rozwią-
zywaniu zadań z treścią 
przy pomocy nauczy-
ciela. 

 
- radzi sobie w licze-

niu obiektów z po-
mocą nauczyciela, 

- nie rozumie pojęcia 
liczby w aspekcie 
głównym, porząd-
kowym i miarowym, 

- rzadko wymienia 
kolejne liczebniki od 
wybranej liczby,  

- czasami zapisuje 
liczby cyframi (za-
kres do 10), 

- czasami poprawnie 
rachuje w obrębie 
dodawania i odej-
mowania na zbio-
rach zastępczych 
przy pomocy na-
uczyciela, 

- radzi sobie w doda-
waniu i odejmowa-
niu w zakresie 10, 
tylko przy pomocy 
nauczyciela, 

- rozwiązuje manipu-
lacyjnie proste za-
dania matematycz-
ne, wyrażone  
w konkretnych sytu-
acjach, na rysunkach 
lub w słownie poda-
nej treści przy po-
mocy nauczyciela. 

 
- nie radzi sobie  

w liczeniu obiektów, 
- nie rozumie pojęcia 

liczby w aspekcie 
głównym, porząd-
kowym i miarowym, 

- nie wymienia kolej-
nych liczebników od 
wybranej liczby,  

- nie zapisuje po-
prawnie liczby cy-
frami (zakres do 
10), 

- nie rachuje w obrę-
bie dodawania  
i odejmowania na 
zbiorach zastęp-
czych nawet przy 
pomocy nauczycie-
la, 

- nie radzi sobie  
w dodawaniu  
i odejmowaniu  
w zakresie 10, na-
wet przy pomocy 
nauczyciela. 



3. W zakresie pomiaru: 
długości, ciężaru, 
płynu, czasu. 

 
- dokonuje pomiarów dowolnie 

obraną wspólną miarą, po-
równuje wyniki, 

- zna poznane jednostki miar  
i zawsze bezbłędnie je stosuje 

- potrafi odczytać godziny na 
zegarze, 

- sprawnie posługuje się zdoby-
tymi wiadomościami z zakre-
su pór roku i dni tygodnia 
oraz miesięcy, 

- orientuje się, do czego służy 
kalendarz i potrafi z niego ko-
rzystać, 

- mierzy długości, posługując 
się linijką, 

- porównuje długości obiektów 
- waży przedmioty, różnicuje 

przedmioty lżejsze i cięższe, 
- odmierza płyny kubkiem  

i miarką litrową, 
- manipulacyjnie porównuje 

ilości płynów, wskazuje wię-
cej, mniej, tyle samo. 

 
- zna i stara się poprawnie 

stosować poznane jed-
nostki miar, 

- potrafi bezbłędnie od-
czytać godziny na zega-
rze, 

- w kolejności wymienia i 
poprawnie stosuje wia-
domości dotyczące pór 
roku i dni tygodnia, 

- mierzy długości, posłu-
gując się linijką, 

- porównuje długości 
obiektów, 

- waży przedmioty, różni-
cuje przedmioty lżejsze i 
cięższe, 

- odmierza płyny kubkiem 
i miarką litrową, 

- manipulacyjnie porów-
nuje ilości płynów, 
wskazuje więcej, mniej, 
tyle samo. 

 
- zna i czasami popraw-

nie stosuje jednostki 
miar, 

- czasami poprawnie 
odczytuje godziny na 
zegarze, 

- zna kolejność pór roku 
i dni tygodnia, 

- czasami dokonuje po-
miarów dowolnie 
obraną wspólną miarą, 
porównuje wyniki, 

- mierzy długości, posłu-
gując się linijką, 

- porównuje długości 
obiektów, 

- waży przedmioty, róż-
nicuje przedmioty lżej-
sze i cięższe, 

- odmierza płyny kub-
kiem i miarką litrową. 

 
- zna tylko niektóre jed-

nostki miar i czasami 
poprawnie potrafi je za-
stosować, 

- popełnia błędy w czasie 
odczytywania pełnych 
godzin zegarowych, 

- myli pory roku i dni 
tygodnia, 

- czasami błędnie doko-
nuje pomiarów dowol-
nie obraną wspólną 
miarą,  

- mierzy długości, posłu-
gując się linijką – robi 
błędy, 

- porównuje długości 
obiektów, 

- waży przedmioty, różni-
cuje przedmioty lżejsze  
i cięższe, 

- odmierza płyny kub-
kiem i miarką litrową. 

 
- zna niektóre jed-

nostki miar, których 
nie potrafi zastoso-
wać, 

- z pomocą nauczycie-
la odczytuje pełne 
godziny zegarowe, 

- tylko z pomocą na-
uczyciela wymienia 
pory roku i dni tygo-
dnia, 

- mierzy długości, 
posługując się linijką 
tylko z pomocą na-
uczyciela, 

- porównuje długości 
obiektów, 

- waży przedmioty, 
różnicuje przedmioty 
lżejsze i cięższe tylko 
 z pomocą nauczycie-
la, 

- odmierza płyny kub-
kiem i miarką litrową 
tylko z pomocą na-
uczyciela. 

 
- nie zna poznanych 

jednostek miar, 
- nie potrafi odczytać 

pełnych godzin na 
zegarze, 

- nie zna kolejności 
pór roku i dni tygo-
dnia, 

- nie mierzy długości, 
posługując się linijką 
nawet z pomocą na-
uczyciela. 

4. W zakresie obli-
czeń pieniężnych: 

 
- układa i rozwiązuje proste 

zadania z treścią o kupowaniu 
i płaceniu, 

- zna będące w obiegu monety 
i banknoty (1 zł, 2 zł, 5 zł,  
10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 1 gr, 
2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr), 

- wie, że 1 zł to 100 gr, 
- zna wartość nabywczą monet 
- wie, co to jest dług i rozumie 

konieczność spłacenia go, 
- radzi sobie w sytuacjach kup-

na i sprzedaży. 

 
- zna będące w obiegu 

monety i banknoty  
(1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł,  
20 zł, 50 zł, 100 zł, 1 gr, 
2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 
50 gr), 

- wie, że 1 zł to 100 gr, 
- zna wartość nabywczą 

monet, 
- wie, co to jest dług 

 i rozumie konieczność 
spłacenia go, 

- radzi sobie w sytuacjach 
kupna i sprzedaży. 

 
- zna będące w obiegu 

niektóre monety 
 i banknoty do 10 zł,  

- wie, że 1 zł to 100 gr, 
- zna wartość nabywczą 

monet, 
- wie, co to jest dług 

 i rozumie konieczność 
spłacenia go, 

- radzi sobie w sytu-
acjach kupna i sprzeda-
ży. 

 
- zna kilka monet i bank-

notów będących w 
obiegu,  

- zna wartość nabywczą 
monet, 

- wie, co to jest dług 
 i rozumie konieczność 
spłacenia go, 

- radzi sobie w sytuacjach 
kupna i sprzedaży. 

 
- nie zna będących  

w obiegu monet  
i banknotów,  

- wie, co to jest dług 
 i rozumie koniecz-
ność spłacenia go, 

- radzi sobie w niektó-
rych sytuacjach kup-
na i sprzedaży. 

 
- nie zna będących  

w obiegu monet  
i banknotów,  

- nie wie, co to jest 
dług i nie rozumie 
konieczność spłace-
nia go, 

radzi sobie w niektó-
rych sytuacjach kupna i 
sprzedaży 



EDUKACJA SPOŁECZNA 

 6p. 5p. 4p. 3p. 2p. 1p. 

1. W zakresie odróż-
niania dobra od zła  
w kontaktach rówie-
śnikami i dorosłymi: 

 
- zawsze potrafi wymienić 

zasady bezpiecznego poru-
szania się po drogach, 

- bezbłędnie wymienia  
5 zasad przechodzenia 
przez jezdnię, 

- pamięta numery telefonów 
alarmowych i wie jak pra-
widłowo zachować się w sy-
tuacji zagrożenia, 

- potrafi odróżnić, co jest 
dobre i wartościowe w kon-
taktach z rówieśnikami i do-
rosłymi, 

- wie, że warto być odważ-
nym, mądrym i pomagać 
potrzebującym, 

- wie, że nie należy kłamać 
lub zatajać prawdy, 

- wie, że nie wolno zabierać 
cudzej własności bez po-
zwolenia, pamięta o odda-
waniu pożyczonych rzeczy  
i nie niszczy ich, 

- współpracuje z innymi  
w zabawie, nauce szkolnej 
 i w sytuacjach życiowych, 

- przestrzega reguł obowiązu-
jących w społeczności dzie-
cięcej i w świecie dorosłych, 

- grzecznie zwraca się do 
innych w szkole, w domu  
i na ulicy, 

- zna niektóre zagrożenia ze 
strony innych ludzi, wie, do 
kogo i w jaki sposób należy 
zwrócić się o pomoc, 

 

 
- potrafi wymienić zasady 

bezpiecznego porusza-
nia się po drogach, 

- wymienia 5 zasad prze-
chodzenia przez jezdnię, 

- zna i pamięta numery 
telefonów alarmowych, 

- potrafi odróżnić, co jest 
dobre i wartościowe  
w kontaktach z rówie-
śnikami i dorosłymi, 

- wie, że warto być od-
ważnym, mądrym i po-
magać potrzebującym, 

- wie, że nie należy kła-
mać lub zatajać prawdy, 

- wie, że nie wolno zabie-
rać cudzej własności bez 
pozwolenia, pamięta o 
oddawaniu pożyczonych 
rzeczy i nie niszczy ich, 

- współpracuje z innymi  
w zabawie, nauce szkol-
nej i w sytuacjach ży-
ciowych, 

- przestrzega reguł obo-
wiązujących w społecz-
ności dziecięcej  
i w świecie dorosłych, 

- grzecznie zwraca się do 
innych w szkole, w do-
mu i na ulicy, 

- zna niektóre zagrożenia 
ze strony innych ludzi, 
wie, do kogo i w jaki 
sposób należy zwrócić 
się o pomoc, 
 

 
- potrafi wymienić więk-

szość poznanych zasad 
bezpiecznego poruszania 
się po drogach, 

- nie zawsze dokładnie 
pamięta numery telefo-
nów alarmowych, 

- często odróżnia, co jest 
dobre i wartościowe  
w kontaktach z rówieśni-
kami i dorosłymi, 

- wie, że nie należy kłamać 
lub zatajać prawdy, 

- zna i często stosuje zasa-
dy bycia dobrą koleżanką 
/dobrym kolegą, 

- wie, że nie wolno zabie-
rać cudzej własności bez 
pozwolenia, często pa-
mięta o oddawaniu po-
życzonych rzeczy i nie 
niszczy ich, 

- często przestrzega reguł 
obowiązujących w spo-
łeczności dziecięcej  
i w świecie dorosłych, 

- często grzecznie zwraca 
się do innych w szkole,  
w domu i na ulicy, 

- czasami jest uczynny  
i uprzejmy wobec innych 
(kłania się starszym), 

- zna niektóre zagrożenia 
ze strony innych ludzi, 
wie, do kogo i w jaki spo-
sób należy zwrócić się  
o pomoc, 

 

 
- potrafi wymienić tylko 

niektóre zasady bez-
piecznego poruszania 
się po drogach, 

- myli numery telefonów 
alarmowych, 

- czasami odróżnia, co 
jest dobre i wartościo-
we w kontaktach z ró-
wieśnikami i dorosłymi, 

- wie, że nie należy kła-
mać lub zatajać prawdy, 

- zna i czasami stosuje 
zasady bycia dobrą ko-
leżanką /dobrym kole-
gą, 

- wie, że nie wolno zabie-
rać cudzej własności bez 
pozwolenia, często pa-
mięta o oddawaniu po-
życzonych rzeczy i nie 
niszczy ich, 

- czasami przestrzega 
reguł obowiązujących w 
społeczności dziecięcej i 
w świecie dorosłych, 

- często grzecznie zwraca 
się do innych w szkole,  
w domu i na ulicy, 

- czasami jest uczynny  
i uprzejmy wobec in-
nych (kłania się star-
szym), 

- czasami niesie pomoc 
potrzebującym, także  
w sytuacjach codzien-
nych. 

 
- z pomocą nauczycie-

la wymienia zasady 
bezpiecznego poru-
szania się po dro-
gach, 

- nie potrafi prawi-
dłowo zachować się 
w sytuacji zagrożenia 

- nie opanował do-
kładnie numerów  
telefonów alarmo-
wych, 

- rzadko odróżnia, co 
jest dobre i warto-
ściowe w kontaktach 
z rówieśnikami i do-
rosłymi, 

- wie, że nie należy 
kłamać lub zatajać 
prawdy, 

- zna i nie zawsze 
stosuje zasady bycia 
dobrą koleżanką 
/dobrym kolegą, 

- nie wie, że nie wolno 
zabierać cudzej wła-
sności bez pozwole-
nia,  

- często nie przestrze-
ga reguł obowiązują-
cych w społeczności 
dziecięcej i w świecie 
dorosłych. 

 
- nie zna zasad bez-

piecznego porusza-
nia się po drogach, 

- nie wie jak zachować 
się w sytuacji zagro-
żenia, 

- nie zna numerów 
telefonów alarmo-
wych, 

- nie odróżnia, co jest 
dobre i wartościowe 
w kontaktach z ró-
wieśnikami i doro-
słymi, 

- wie, że nie należy 
kłamać lub zatajać 
prawdy, lecz nie sto-
suje się do zaleceń, 

- nie zna i nie stosuje 
zasady bycia dobrą 
koleżanką /dobrym 
kolegą, 

- nie wie, że nie wolno 
zabierać cudzej wła-
sności bez pozwole-
nia,  

- nie przestrzega reguł 
obowiązujących  
w społeczności dzie-
cięcej i w świecie do-
rosłych. 



- niesie pomoc potrzebują-
cym, także w sytuacjach co-
dziennych. 

- niesie pomoc potrzebu-
jącym, także w sytu-
acjach codziennych. 

- czasami niesie pomoc 
potrzebującym, także  
w sytuacjach codzien-
nych. 

2. W zakresie kształto-
wania poczucia przy-
należności do rodzi-
ny i społeczności lo-
kalnej: 

- okazuje bliskim miłość  
i przywiązanie, 

- identyfikuje się z rodziną  
i jej tradycjami, 

- zna relacje rodzinne między 
najbliższymi, 

- wywiązuje się z powinności 
wobec nich, 

- wie, że nie należy dążyć do 
zaspokajania swoich pra-
gnień kosztem innych 
członków rodziny, 

- rozumie, że pieniądze 
otrzymuje się za pracę, 

- potrafi dostosować własne 
oczekiwania do realiów 
ekonomicznych rodziny, 

- wie, że ludzie żyją w róż-
nych warunkach i dlatego 
nie należy chwalić się bo-
gactwem ani dokuczać dzie-
ciom, które wychowują się 
w trudniejszych warunkach, 

- potrafi wymienić status 
administracyjny swojej 
miejscowości (wieś, miasto) 

- określa podobieństwa  
i różnice między krajobra-
zami wiejskim i miejskim, 

- zna pracę ludzi w swojej 
miejscowości (wybrane za-
wody), 

- wie, do kogo może zwrócić 
się o pomoc. 

- bardzo dobrze wie, co 
wynika z przynależności 
do swojej rodziny, 

- zna relacje rodzinne 
między najbliższymi, 

- wywiązuje się z powin-
ności wobec nich, 

- wie, że nie należy dążyć 
do zaspokajania swoich 
pragnień kosztem in-
nych członków rodziny, 

- rozumie, że pieniądze 
otrzymuje się za pracę, 

- potrafi dostosować wła-
sne oczekiwania do re-
aliów ekonomicznych 
rodziny, 

- wie, że ludzie żyją  
w różnych warunkach  
i dlatego nie należy 
chwalić się bogactwem 
ani dokuczać dzieciom, 
które wychowują się  
w trudniejszych warun-
kach, 

- potrafi wymienić status 
administracyjny swojej 
miejscowości (wieś, 
miasto), 

- określa podobieństwa  
i różnice między krajo-
brazami wiejskim i miej-
skim, 

- zna pracę ludzi w swojej 
miejscowości (wybrane 
zawody), 

- wie, do kogo może 
zwrócić się o pomoc. 

- wie, co wynika z przyna-
leżności do swojej rodzi-
ny, 

- zna niektóre relacje 
rodzinne między najbliż-
szymi, 

- wywiązuje się z powin-
ności wobec nich, 

- rozumie, że pieniądze 
otrzymuje się za pracę, 

- wie, że ludzie żyją  
w różnych warunkach  
i dlatego nie należy 
chwalić się bogactwem 
ani dokuczać dzieciom, 
które wychowują się  
w trudniejszych warun-
kach, 

- często pomaga innym  
i umie dzielić się z po-
trzebującymi, 

- zna pracę ludzi w swojej 
miejscowości (wybrane 
zawody), 

- wie, do kogo i w jaki 
sposób może zwrócić się 
o pomoc. 

- zna niektóre relacje 
rodzinne między naj-
bliższymi, 

- czasami wywiązuje się z 
powinności wobec nich, 

- rozumie, że pieniądze 
otrzymuje się za pracę, 

- często pomaga innym  
i często umie dzielić się 
z potrzebującymi, 

- zna pracę niektórych 
ludzi w swojej miejsco-
wości (wybrane zawo-
dy), 

- wie, do kogo i w jaki 
sposób może zwrócić 
się o pomoc. 

- ma trudności ze 
wskazaniem relacji 
rodzinnych między 
najbliższymi, 

- czasami wywiązuje 
się z powinności wo-
bec nich, 

- nie zawsze rozumie, 
że pieniądze otrzy-
muje się za pracę, 

- czasami pomaga 
innym i czasami umie 
dzielić się z potrzebu-
jącymi, 

- zna pracę niektórych 
ludzi w swojej miej-
scowości (wybrane  
2-3 zawody), 

- czasami wie, do kogo 
i w jaki sposób może 
zwrócić się o pomoc. 

- nie zna relacji ro-
dzinnych między 
najbliższymi, 

- nie rozumie, że pie-
niądze otrzymuje się 
za pracę, 

- nie pomaga innym  
i nie umie dzielić się 
z potrzebującymi, 

- nie zna pracy niektó-
rych ludzi w swojej 
miejscowości (wy-
brane zawody). 

 



3. W zakresie wycho-
wania patriotyczne-
go w poczuciu przy-
należności do kraju  
i Europy (Unii Euro-
pejskiej): 

- wymienia niektóre zwyczaje 
i obrzędy typowe dla pol-
skiej tradycji i kultury, 

- wie, że są różnice między 
ludźmi różnych narodów  
i kultur, 

- szanuje prawo innych do 
własnej obrzędowości  
i tradycji, 

- wie, jakiej jest narodowości 
i że mieszka w Polsce, 

- zna symbole narodowe 
(flaga, godło, hymn), 

- wie, że Polska znajduje się 
w Europie, 

- rozpoznaje flagę i hymn Unii 
Europejskiej. 
 
 

- wie, jakiej jest narodo-
wości i że mieszka  
w Polsce, 

- zna symbole narodowe 
(flaga, godło, hymn), 

- wie, że Polska znajduje 
się w Europie, 

- rozpoznaje flagę i hymn 
Unii Europejskiej. 

- wie, jakiej jest narodo-
wości i że mieszka w Pol-
sce, 

- zna symbole narodowe 
(flaga, godło, hymn), 

- wie, że Polska znajduje 
się w Europie. 

 

- wie, jakiej jest narodo-
wości i że mieszka  
w Polsce, 

- zna symbole narodowe 
(flaga, godło, hymn), 

- wie, że Polska znajduje 
się w Europie. 

 

- wie, jakiej jest naro-
dowości i że mieszka  
w Polsce, 

- zna symbole naro-
dowe (flaga, godło, 
hymn). 

 

- nie wie, jakiej jest 
narodowości i że 
mieszka w Polsce, 

- nie zna symboli 
narodowych (flaga, 
godło, hymn). 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 6p. 5p. 4p. 3p. 2p. 1p. 

1. W zakresie rozumie-
nia i poszanowania 
świata roślin i zwie-
rząt: 

 
 
 
 

- samodzielnie rozpoznaje  
i wymienia wszystkie po-
znane gatunki roślin i zwie-
rząt, żyjące w takich środo-
wiskach przyrodniczych jak: 
park, las, pole uprawne, sad 
i ogród (działka), oraz wie, 
jak się nimi zajmować, 

- rozumie konieczność 
ochrony przyrody, zna zna-
czenie pojęć związanych  
z ekologią, 

- wie, jak dbać o zwierzęta 
domowe i hodowlane, 

- orientuje się jakie korzyści 
czerpie człowiek z hodowli 
roślin i zwierząt, 

 
 
 

- wymienia i rozpoznaje  
kilka gatunków roślin  
i zwierząt, żyjących  
w takich środowiskach 
przyrodniczych jak: park, 
las, pole uprawne, sad  
i ogród (działka) i wie, 
jak się nimi opiekować, 

- rozumie konieczność 
ochrony przyrody,  
potrafi wytłumaczyć po-
jęcie ekologia, 

- nazywa typowe gatunki 
zwierząt domowych, 

- rozpoznaje i nazywa 
wybrane ssaki i ptaki 
hodowane w gospodar-
stwach wiejskich, 
 
 

- rozumie konieczność 
ochrony przyrody, z po-
mocą nauczyciela wyja-
śnia pojęcia związane  
z ekologią, 

- czasami rozpoznaje ro-
śliny i zwierzęta żyjące 
w takich środowiskach 
przyrodniczych jak: park, 
las, pole uprawne, sad  
i ogród (działka), 

- często nazywa typowe 
gatunki zwierząt domo-
wych, 

- często rozpoznaje i na-
zywa wybrane ssaki  
i ptaki hodowane w go-
spodarstwach wiejskich, 

 
 

- myli gatunki poznanych 
roślin i zwierząt żyją-
cych w takich środowi-
skach przyrodniczych 
jak: park, las, pole 
uprawne, sad i ogród 
(działka), 

- ukierunkowany wyja-
śnia znaczenie ochrony 
przyrody, 

- nazywa typowe gatunki 
zwierząt domowych, 

- czasami rozpoznaje  
i nazywa wybrane ssaki  
i ptaki hodowane w go-
spodarstwach wiejskich 
przy pomocy nauczycie-
la, 

 
 

- tylko z pomocą na-
uczyciela wymienia 
poznane gatunki ro-
ślin i zwierząt żyją-
cych w takich środo-
wiskach przyrodni-
czych jak: park, las, 
pole uprawne, sad  
i ogród (działka), 

- nie dokładnie rozu-
mie konieczność 
ochrony przyrody, 

- nazywa niektóre 
typowe gatunki zwie-
rząt domowych, 

- czasami rozpoznaje  
i nazywa niektóre 
ssaki i ptaki hodowa-
ne w gospodar-
stwach wiejskich. 

- nie rozpoznaje po-
znanych gatunków 
roślin i zwierząt żyją-
cych w takich śro-
dowiskach przyrod-
niczych jak: park, las, 
pole uprawne, sad  
i ogród (działka), 

- nie rozumie ko-
nieczność ochrony 
przyrody, 

- nie nazywa typo-
wych gatunki zwie-
rząt domowych. 



- wie, że niektóre zwierzęta 
mogą być groźne dla czło-
wieka (np. niebezpieczne i 
chore zwierzęta, dzikie dra-
pieżniki, zwierzęta chronią-
ce swoje młode), 

- wymienia przykłady roślin  
i zwierząt żyjących w śro-
dowisku wodnym, 

- nazywa typowe gatunki 
zwierząt domowych, 

- rozpoznaje i nazywa wybra-
ne ssaki i ptaki hodowane w 
gospodarstwach wiejskich, 

- zna niebezpieczeństwa gro-
żące ze strony roślin (trują-
ce owoce, liście), 

- zna zagrożenia ze strony 
zjawisk przyrodniczych (bu-
rzy, huraganu, powodzi, po-
żaru), 

- wie, jakie znaczenie ma 
woda w życiu ludzi, zwierząt 
i roślin, 

- zna sposoby przystosowa-
nia zwierząt do poszczegól-
nych pór roku (odloty i przy-
loty ptaków, zapadanie  
w sen zimowy), 

- wie, jaki pożytek przynoszą 
zwierzęta środowisku (nisz-
czenie szkodników przez 
ptaki, zapylanie kwiatów 
przez owady, spulchnianie 
gleby przez dżdżownice), 

- wie, jak zachować się  
w sytuacji zagrożenia, 

- wie, że należy oszczędzać 
wodę i segregować śmieci, 

- rozumie sens stosowania 
opakowań ekologicznych. 
 

- wie, jakie znaczenie ma 
woda w życiu ludzi, 
zwierząt i roślin, 

- zna sposoby przystoso-
wania zwierząt do po-
szczególnych pór roku 
(odloty i przyloty pta-
ków, zapadanie w sen 
zimowy), 

- wie, jaki pożytek przy-
noszą zwierzęta środo-
wisku (niszczenie szkod-
ników przez ptaki, zapy-
lanie kwiatów przez 
owady, spulchnianie 
gleby przez dżdżownice) 

- wie, jak zachować się  
w sytuacji zagrożenia, 

- wie, że należy oszczę-
dzać wodę i segregować 
śmieci, 

- rozumie sens stosowa-
nia opakowań ekolo-
gicznych. 

 

- często zna sposoby przy-
stosowania zwierząt do 
poszczególnych pór roku 
(odloty i przyloty pta-
ków, zapadanie w sen 
zimowy), 

- często wie, jaki pożytek 
przynoszą zwierzęta śro-
dowisku (niszczenie 
szkodników przez ptaki, 
zapylanie kwiatów przez 
owady, spulchnianie gle-
by przez dżdżownice), 

- czasami wie, jak zacho-
wać się w sytuacji zagro-
żenia, 

- wie, że należy oszczędzać 
wodę i segregować 
śmieci, 

- rozumie sens stosowania 
opakowań ekologicz-
nych. 

 

- czasami wie, jak zacho-
wać się w sytuacji za-
grożenia, 

- wie, że należy oszczę-
dzać wodę i segregować 
śmieci, 

- rozumie sens stosowa-
nia opakowań ekolo-
gicznych. 

 

 



2. W zakresie rozumie-
nia warunków at-
mosferycznych: 

- wymienia zgodnie z kolej-
nością pory roku, 

- wymienia charakterystycz-
ne cechy poszczególnych 
pór roku, 

- zna zagrożenia ze strony 
niektórych zjawisk atmosfe-
rycznych i wie, jak zachować 
się w sytuacji zagrożenia, 

- obserwuje pogodę i prowa-
dzi obrazkowy kalendarz 
pogody, 

- wie o czym mówi osoba 
zapowiadająca pogodę  
w radiu lub w telewizji,  

- zna sposoby przystosowa-
nia się zwierząt do poszcze-
gólnych pór roku: odloty i 
przyloty ptaków, zapadanie 
w sen zimowy. 

- nazywa zjawiska atmos-
feryczne charaktery-
styczne dla poszczegól-
nych pór roku, 

- zna zagrożenia ze strony 
niektórych zjawisk at-
mosferycznych i wie, jak 
zachować się w sytuacji 
zagrożenia, 

- obserwuje pogodę i 
prowadzi obrazkowy ka-
lendarz pogody, 

- wie o czym mówi osoba 
zapowiadająca pogodę  
w radiu lub w telewizji,  

- zna sposoby przystoso-
wania się zwierząt do 
poszczególnych pór ro-
ku: odloty i przyloty pta-
ków, zapadanie w sen 
zimowy. 

- często nazywa popraw-
nie zjawiska atmosfe-
ryczne charakterystyczne 
dla poszczególnych pór 
roku, 

- zna zagrożenia ze strony 
niektórych zjawisk at-
mosferycznych i wie, jak 
zachować się w sytuacji 
zagrożenia, 

- zna sposoby przystoso-
wania się zwierząt do 
poszczególnych pór roku: 
odloty i przyloty ptaków, 
zapadanie w sen zimo-
wy, 

- rozumie potrzebę poma-
gania zwierzętom pod-
czas zimy i upalnego lata. 

- czasami nazywa po-
prawnie zjawiska at-
mosferyczne charakte-
rystyczne dla poszcze-
gólnych pór roku, 

- czasami ubiera się sto-
sownie do pory roku, 

- często zna sposoby 
przystosowania się 
zwierząt do poszczegól-
nych pór roku: odloty i 
przyloty ptaków, zapa-
danie w sen zimowy, 

- czasami rozumie potrze-
bę pomagania zwierzę-
tom podczas zimy i 
upalnego lata. 

- ma problem z na-
zwaniem zjawisk at-
mosferycznych cha-
rakterystycznych dla 
poszczególnych pór 
roku, 

- czasami zna sposoby 
przystosowania się 
zwierząt do poszcze-
gólnych pór roku: od-
loty i przyloty pta-
ków, zapadanie  
w sen zimowy pod 
kierunkiem nauczy-
ciela, 

- nie zawsze rozumie 
potrzebę pomagania 
zwierzętom podczas 
zimy i upalnego lata. 

- nie nazywa popraw-
nie zjawisk atmosfe-
rycznych charaktery-
stycznych dla po-
szczególnych pór ro-
ku, 

- nie zna sposobów 
przystosowania się 
zwierząt do poszcze-
gólnych pór roku: 
odloty i przyloty pta-
ków, zapadanie  
w sen zimowy pod 
kierunkiem nauczy-
ciela, 

- nie rozumie potrzeby 
pomagania zwierzę-
tom podczas zimy  
i upalnego lata. 

ZDROWIE I ROZWÓJ 
DZIECKA 

- zna zasady i znaczenie hi-
gienicznego trybu życia. 

- zna zasady higieniczne-
go trybu życia. 

- zna niektóre zasady 
higienicznego trybu ży-
cia. 

- nie zawsze potrafi wy-
mienić zasady higienicz-
nego trybu życia. 

- z pomocą nauczycie-
la wymienia zasady 
higienicznego trybu 
życia. 

- nie potrafi wymienić 
zasad higienicznego 
trybu życia nawet z 
pomocą nauczyciela. 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

 6p. 5p. 4p. 3p. 2p. 1p. 

- architektura (także 
architektura zieleni), 
malarstwo, rzeźba, 
grafika, 

- wypowiedzi pla-
styczne w technikach 
płaskich, 

- tworzenie prac  
w technikach prze-
strzennych, 

- ilustrowanie różnych 
scen i sytuacji. 

- potrafi dokładnie i sprawnie 
przygotować swój warsztat 
pracy, 

- zawsze estetycznie wykonu-
je prace plastyczne, 

- potrafi w sposób twórczy 
wykonać pracę na określony 
temat, 

- poszukuje oryginalnych 
rozwiązań plastycznych, 

- odróżnia techniki malarskie 
od graficznych, 

 

- sprawnie organizuje 
warsztat własnej pracy, 

- estetycznie wykonuje 
prace plastyczne, 

- potrafi wykonać ciekawe 
prace plastyczne na 
określone tematy, boga-
te w szczegóły, 

- proponuje temat pracy, 
- rozpoznaje wybrane 

dziedziny sztuki: archi-
tekturę (także architek-
turę zieleni), malarstwo, 

- potrafi zorganizować 
swój warsztat pracy, 

- dokładnie wykonuje 
prace plastyczne, 

- potrafi wykonać ciekawe 
prace plastyczne, mało 
szczegółów, 

- stara się zaproponować 
temat prac plastycznych, 

- wypowiada się w róż-
nych technikach pla-
stycznych na płaszczyź-
nie, 

- ukierunkowany potrafi 
zorganizować swój 
warsztat pracy, 

- stara się dokładnie 
wykonywać prace pla-
styczne, 

- potrafi wykonać prace 
plastyczne, nie zawsze 
zgodnie z tematem, 

- wypowiada się w róż-
nych technikach pla-
stycznych na płaszczyź-
nie, 

- z pomocą nauczycie-
la organizuje swój 
warsztat pracy, 

- niedokładnie wyko-
nuje prace plastycz-
ne, 

- wykonuje prace 
plastyczne, przeważ-
nie nie związane  
z tematem, 

- czasami wykonuje 
proste rekwizyty (lal-
kę, pacynkę itp.). 

- nie potrafi zorgani-
zować swojego 
warsztatu pracy, 

- nie wykonuje prac 
plastycznych. 

 



- dba o estetykę prac o dobrą 
organizację warsztatu pracy 

- wykonuje ilustracje scen i 
sytuacji zgodnie z podanym 
kodem barw i kształtów (ko-
lorowanki), 

- wykonuje proste rekwizyty 
(lalkę, pacynkę itp.) i wyko-
rzystuje je w małych for-
mach teatralnych, 

- ilustruje sceny i sytuacje 
(realne i fantastyczne), in-
spirowane wyobraźnią, ba-
śnią, opowiadaniem, muzy-
ką. 

rzeźbę, grafikę, 
- wypowiada się na ich 

temat, 
- wykonuje prace malar-

skie i graficzne typowe 
dla sztuki ludowej re-
gionu, w którym mieszka 

- wykonuje proste rekwi-
zyty (lalkę, pacynkę itp.) 
i wykorzystuje je w ma-
łych formach teatral-
nych, 

- ilustruje sceny i sytuacje 
(realne i fantastyczne), 
inspirowane wyobraź-
nią, baśnią, opowiada-
niem, muzyką. 

- posługuje się takimi 
środkami wyrazu pla-
stycznego, jak: kształt, 
barwa, faktura, 

- wykonuje proste rekwi-
zyty (lalkę, pacynkę itp.) i 
wykorzystuje je w ma-
łych formach teatral-
nych, 

- ilustruje sceny i sytuacje 
(realne i fantastyczne), 
inspirowane wyobraźnią, 
baśnią, opowiadaniem, 
muzyką. 

- czasami wykonuje pro-
ste rekwizyty (lalkę, pa-
cynkę itp.), 

- czasami ilustruje sceny i 
sytuacje (realne i fanta-
styczne), inspirowane 
wyobraźnią, baśnią, 
opowiadaniem, muzyką. 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

 6p. 5p. 4p. 3p. 2p. 1p. 

Śpiewanie, muzykowa-
nie, zabawy przy muzy-
ce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ma szczególne uzdolnienia 
muzyczne, 

- zawsze potrafi pięknie za-
śpiewać poznane piosenki, 

- potrafi ciekawie i pomysło-
wo zilustrować ruchem mu-
zykę, 

- odtwarza proste rytmy 
głosem i na instrumentach 
perkusyjnych, 

- gra na instrumencie, 
- świadomie i aktywnie słu-

cha muzyki, potem wyraża 
doznania werbalnie i nie-
werbalnie, 

- zna i potrafi zagrać 5 dźwię-
ków: sol, mi, la, re, do, 

- zna podstawowe kroki kra-
kowiaka. 

 
 
 

- potrafi bardzo ładnie 
zaśpiewać poznane pio-
senki, 

- potrafi ciekawie zilu-
strować ruchem muzy-
kę, wykonuje śpiewanki 
i rymowanki tematyczne 

- świadomie i aktywnie 
słucha muzyki, potem 
wyraża doznania wer-
balnie i niewerbalnie, 

- zna i potrafi zagrać 5 
dźwięków: sol, mi, la, re, 
do, 

- zna podstawowe kroki 
krakowiaka. 

 
 
 
 
 
 

- zna niektóre poznane 
piosenki, 

- potrafi zilustrować ru-
chem muzykę,  

- powtarza głosem proste 
melodie, 

- śpiewa piosenki z dzie-
cięcego repertuaru, 

- świadomie i aktywnie 
słucha muzyki, potem 
wyraża doznania wer-
balnie i niewerbalnie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- potrafi zaśpiewać lub 
wyrecytować fragment 
poznanych piosenek 
przy pomocy nauczycie-
la, 

- aktywnie słucha muzyki, 
potem wyraża doznania 
werbalnie i niewerbalnie 
przy pomocy nauczycie-
la. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- stara się zaśpiewać 
fragmenty poznanych 
piosenek przy pomo-
cy nauczyciela, 

- niechętnie ilustruje 
ruchem muzykę, 

- czasami słucha muzy-
ki, potem wyraża do-
znania werbalnie i 
niewerbalnie przy 
pomocy nauczyciela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- nie potrafi zaśpiewać 
poznanych piosenek, 

- nie bierze udziału  
w zajęciach muzycz-
no-ruchowych, 

- nie angażuje się  
w zajęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Słuchanie, rozumienie 
muzyki,  
rozpoznawanie i odczy-
tywanie znaków mu-
zycznych 

- rozpoznaje różne rodzaje 
muzyki na podstawie na-
stroju, tempa i innych ele-
mentów, 

- dostrzega różnice w charak-
terze słuchanej muzyki, 

- wykonuje akompaniament 
na instrumentach perkusyj-
nych do muzyki, 

- wyraża doznania związane  
z poznawanymi utworami 
muzycznymi i ilustruje je za 
pomocą obrazów, ruchu  
i słów, 

- rozpoznaje i nazywa niektó-
re znaki muzyczne (ozna-
czenia metrum, klucz wioli-
nowy, półnuty, ćwierćnuty  
i odpowiadające im pauzy). 

- wie, że muzykę można 
zapisać i odczytać, 

- wyraża nastrój i charak-
ter muzyki, pląsając i 
tańcząc, 

- wykonuje akompania-
ment na instrumentach 
perkusyjnych do muzyki, 

- tworzy dźwiękowe ilu-
stracje, zna 5 dźwięków, 

- potrafi rozpoznać i na-
zwać niektóre znaki mu-
zyczne (ćwierćnuty, 
ósemki, pauzę ćwierćnu-
tową). 

- wie, że muzykę można 
zapisać, 

- często wykonuje akom-
paniament na instru-
mentach perkusyjnych 
do muzyki, 

- tworzy własne, proste 
melodie do rymowanek i 
haseł, 

- rozpoznaje brzmienie 
fortepianu, gitary, 

- układa proste rytmy  
z klocków rytmicznych. 

- wie, że muzykę można 
zapisać, 

- czasami wykonuje 
akompaniament na in-
strumentach perkusyj-
nych do muzyki, 

- rozpoznaje brzmienie 
fortepianu, gitary, 

- czasami układa proste 
rytmy z klocków ryt-
micznych. 

- niekiedy wykonuje 
akompaniament na 
instrumentach per-
kusyjnych do muzyki 
pod kierunkiem na-
uczyciela, 

- niekiedy rozpoznaje 
brzmienie fortepia-
nu, gitary. 

 

- ma lekceważący 
stosunek do przed-
miotu. 

 

Uczestniczenie w kon-
certach i innych pre-
zentacjach muzycznych 

- kulturalnie zachowuje się na 
koncercie, 

- przyjmuje właściwą posta-
wę podczas śpiewania 
hymnu narodowego. 

- kulturalnie zachowuje 
się na koncercie, 

- przyjmuje właściwą 
postawę podczas śpie-
wania hymnu narodo-
wego. 

- często kulturalnie za-
chowuje się na koncer-
cie, 

- przyjmuje właściwą po-
stawę podczas śpiewania 
hymnu narodowego. 

- czasami kulturalnie 
zachowuje się na kon-
cercie, 

- przyjmuje właściwą 
postawę podczas śpie-
wania hymnu narodo-
wego. 

- nie zawsze kultural-
nie zachowuje się na 
koncercie, 

- nie zawsze przyjmuje 
właściwą postawę 
podczas śpiewania 
hymnu narodowego. 

- nieodpowiednio 
zachowuje się na 
koncercie, 

- nie przyjmuje wła-
ściwej postawy pod-
czas śpiewania hym-
nu narodowego. 

ZAJĘCIA TECHNICZNE 
 6p. 5p. 4p. 3p. 2p. 1p. 

- poznawanie i obsłu-
giwanie urządzeń, 

- działalność konstruk-
cyjna, 

- posługiwanie się 
narzędziami i urzą-
dzeniami, 

- bezpieczeństwo 
komunikacyjne, 

- organizacja warszta-
tu pracy. 

- celowo dobiera i ekono-
micznie wykorzystuje środki 
materiałowe, 

- zawsze przestrzega zasad 
bezpieczeństwa w miejscu 
pracy, zawsze utrzymuje ład 
i porządek i pomaga innym 
w utrzymaniu porządku, 

- wykonuje modele prze-
strzenne zgodnie z podaną 
instrukcją, stosując różno-
rodne materiały, 

 

- potrafi bardzo dobrze 
dobrać odpowiednie 
środki materiałowe do 
wykonania pracy, 

- przestrzega zasad bez-
pieczeństwa w miejscu 
pracy i utrzymuje ład  
i porządek i pomaga in-
nym w utrzymaniu po-
rządku, 

 
 
 

- wie, jakie środki materia-
łowe użyć do wykonania 
pracy, 

- stara się przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa  
w miejscu pracy i utrzy-
mać ład i porządek, 

- posługuje się urządze-
niami domowymi, nie 
psując ich, 

 
 
 

- z pomocą potrafi do-
brać odpowiednie ma-
teriały do wykonania 
pracy plastycznej, 

- ma trudności z prze-
strzeganiem zasad bez-
pieczeństwa w miejscu 
pracy i utrzymaniem po-
rządku, ale próbuje się 
dostosować, 

- zna ogólne zasady dzia-
łania urządzeń domo-
wych. 

- nie zawsze potrafi 
dobrać odpowiednie 
materiały do wyko-
nania pracy plastycz-
nej, 

- ma trudności z prze-
strzeganiem zasad 
bezpieczeństwa  
w miejscu pracy  
i utrzymaniem ładu  
i porządku. 

 

- nie angażuje się i nie 
przygotowuje po-
trzebnych materia-
łów do wykonania 
pracy plastycznej, 

- nie przestrzega za-
sad bezpieczeństwa  
w miejscu pracy  
i nie utrzymuje ładu  
i porządku. 



- ostrożnie obchodzi się z 
lekami, środkami czystości  
i ochrony roślin itp., zna za-
grożenia wynikające z nie-
właściwego ich użytkowania 

- wie, jak bezpiecznie poru-
szać się po drogach ( w tym 
na rowerze), 

- zna zasady bezpiecznego i 
prawidłowego korzystania 
ze środków komunikacji, 

- orientuje się, jak należy 
zachować się w razie wy-
padku np. powiadomić do-
rosłych, 

- zna numery telefonów 
alarmowych (pogotowia ra-
tunkowego, straży pożarnej, 
policji i numer 112). 

- zna zagrożenia wynika-
jące z niewłaściwego 
używania narzędzi  
i urządzeń technicznych, 

- ostrożnie obchodzi się  
z narzędziami i urządze-
niami wykorzystywany-
mi podczas pracy, 

- wykonuje prace papie-
rowe zgodnie z podaną 
instrukcją (wycina, zagi-
na, skleja, 

- majsterkuje, wykonując 
np.: latawce, wiatraczki, 
tratwy, 

- buduje z różnorodnych 
przedmiotów dostęp-
nych w otoczeniu np.: 
szałas, namiot, wagę, tor 
przeszkód, 

- wie, jak bezpiecznie 
poruszać się po drogach 
(w tym na rowerze), 

- zna zasady bezpiecznego 
i prawidłowego korzy-
stania ze środków ko-
munikacji, 

- orientuje się, jak należy 
zachować się w razie 
wypadku np. powiado-
mić dorosłych, 

- zna numery telefonów 
alarmowych (pogotowia 
ratunkowego, straży po-
żarnej, policji i numer 
112). 

 
 
 
 
 

- wie, jak ludzie wykorzy-
stywali dawniej i wyko-
rzystują dziś siły przyrody 
(wiatr, wodę), 

- wykonuje prace papie-
rowe zgodnie z podaną 
instrukcją (wycina, zagi-
na, skleja, 

- majsterkuje, wykonując 
np.: latawce, wiatraczki, 
tratwy, 

- buduje z różnorodnych 
przedmiotów dostęp-
nych w otoczeniu np.: 
szałas, namiot, wagę, tor 
przeszkód, 

- konstruuje urządzenia 
techniczne z gotowych 
zestawów do montażu 
np. dźwigi, samochody, 
samoloty, statki, domy, 

- wie, jak bezpiecznie 
poruszać się po drogach 
(w tym na rowerze), 

- zna zasady bezpiecznego 
i prawidłowego korzy-
stania ze środków ko-
munikacji, 

- orientuje się, jak należy 
zachować się w razie 
wypadku np. powiado-
mić dorosłych. 



WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 6p. 5p. 4p. 3p. 2p. 1p. 

W zakresie kształtowa-
nia sprawności fizycz-
nej: 

- bardzo chętnie i dokładnie 
wykonuje ćwiczenia gimna-
styczne, 

- bardzo chętnie uczestniczy 
w zajęciach ruchowych  
i grach sportowych, 

- zawsze jest przygotowany 
do zajęć, 

- zawsze przestrzega zasady 
bezpieczeństwa podczas 
gier i zabaw, 

- współpracuje z partnerem  
i całym zespołem podczas 
realizacji zadań gimnastycz-
nych, 

- skacze przez skakankę, 
wykonuje skoki jednonóż 
 i obunóż nad niskimi prze-
szkodami, 

- chwyta piłkę, rzuca nią do 
celu i na odległość, 

- umie toczyć i kozłować piłkę 
- sprawnie pokonuje prze-

szkody naturalne i sztuczne, 
- wykonuje ćwiczenia rów-

noważne, 
- pokonuje wyznaczone odle-

głości marszem, biegiem, na 
czworakach. 

- chętnie i dokładnie wy-
konuje ćwiczenia gimna-
styczne, 

- chętnie uczestniczy  
w zajęciach ruchowych  
i grach sportowych, 

- jest przygotowany do 
większości zajęć, 

- przestrzega zasady bez-
pieczeństwa podczas 
gier i zabaw, 

- chwyta piłkę, rzuca nią 
do celu i na odległość, 

- umie toczyć i kozłować 
piłkę, 

- sprawnie pokonuje 
przeszkody naturalne  
i sztuczne, 

- wykonuje ćwiczenia 
równoważne, 

- pokonuje wyznaczone 
odległości marszem, 
biegiem, na czworakach. 

- chętnie i w miarę do-
kładnie wykonuje ćwi-
czenia gimnastyczne, 

- chętnie uczestniczy  
w zajęciach ruchowych  
i grach sportowych, 

- stara się być przygoto-
wany do zajęć, 

- stara się przestrzegać 
zasady bezpieczeństwa 
podczas gier i zabaw, 

- chwyta piłkę, rzuca nią 
do celu i na odległość, 

- umie toczyć i kozłować 
piłkę, 

- sprawnie pokonuje prze-
szkody naturalne  
i sztuczne, 

- wykonuje ćwiczenia 
równoważne, 

- pokonuje wyznaczone 
odległości marszem, bie-
giem, na czworakach. 

- chętnie lecz niedokład-
nie wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne, 

- stara się bezpiecznie 
uczestniczyć w zajęciach 
ruchowych i grach spor-
towych, 

- niechętnie przygotowu-
je się do zajęć, 

- czasami nie podporząd-
kowuje się zasadom. 

- niechętnie wykonuje 
ćwiczenia gimna-
styczne, 

- niechętnie uczestni-
czy w zajęciach ru-
chowych i grach 
sportowych, 

- zdarza się, że jest 
nieprzygotowany do 
zajęć, 

- nie zawsze stara się 
przestrzegać zasady 
bezpieczeństwa pod-
czas gier i zabaw. 

- nie wykonuje ćwi-
czeń gimnastycz-
nych, 

- nie uczestniczy w 
zajęciach ruchowych 
i grach sportowych, 

- przychodzi nieprzy-
gotowany na zajęcia, 

- nie przestrzega za-
sady bezpieczeństwa 
podczas gier i za-
baw. 

W zakresie elementów 
wychowania zdrowot-
nego: 

- zna zasady i znaczenie hi-
gienicznego trybu życia, 

- wie że choroby są zagroże-
niem dla zdrowia, 

- wie, że chorobom można 
zapobiegać przez: szczepie-
nia ochronne, właściwe od-
żywianie się, aktywność fi-
zyczną i przestrzeganie hi-
gieny, 

- zna zasady higieniczne-
go trybu życia, 

- wie że choroby są zagro-
żeniem dla zdrowia, 

- wie, że chorobom moż-
na zapobiegać przez: 
szczepienia ochronne, 
właściwe odżywianie 
się, aktywność fizyczną i 
przestrzeganie higieny, 

- wie, jak prawidłowo 
siedzieć w ławce i przy 
stole, 

- wie, że należy stosować 
konieczne dla zdrowia 
zabiegi higieniczne (np. 
mycie włosów i codzien-
ne mycie całego ciała, 
mycie zębów), 

 

- nie zawsze potrafi wy-
mienić zasady higie-
nicznego trybu życia, 

- wie, że należy stosować 
konieczne dla zdrowia 
zabiegi higieniczne (np. 
mycie włosów i co-
dzienne mycie całego 
ciała, mycie zębów), 

 

- z pomocą nauczycie-
la wymienia zasady 
higienicznego trybu 
życia, 

- z pomocą nauczycie-
la wie, że należy sto-
sować konieczne dla 
zdrowia zabiegi hi-
gieniczne (np. mycie 
włosów i codzienne 

- nie potrafi wymienić 
zasad higienicznego 
trybu życia nawet z 
pomocą nauczyciela. 



- wie, że należy kontrolować 
stan zębów u stomatologa, 

- właściwie zachowuje się  
w razie choroby, 

- wie, że nie może samo-
dzielnie zażywać lekarstw, 

- właściwie zachowuje się  
w sytuacji choroby, 

- wie, że dzieci niepełno-
sprawne znajdują się w 
trudnej sytuacji, pomaga im 

- wie, że należy kontrolo-
wać stan zębów u sto-
matologa, 

- właściwie zachowuje się  
w razie choroby, 

- wie, że nie może samo-
dzielnie zażywać le-
karstw, 

- właściwie zachowuje się  
w razie choroby, 

- wie, że dzieci niepełno-
sprawne znajdują się  
w trudnej sytuacji, po-
maga im. 

- wie, że należy kontrolo-
wać stan zębów u stoma-
tologa, 

- właściwie zachowuje się  
w razie choroby, 

- wie, że nie może samo-
dzielnie zażywać le-
karstw, 

- właściwie zachowuje się  
w razie choroby, 

- wie, że dzieci niepełno-
sprawne znajdują się  
w trudnej sytuacji, po-
maga im. 

- wie, że należy kontro-
lować stan zębów u 
stomatologa. 

mycie całego ciała, 
mycie zębów), 

- wie, że należy kon-
trolować stan zębów 
u stomatologa. 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 
 6p. 5p. 4p. 3p. 2p. 1p. 

- obsługa komputera, 
- zdrowotne i wycho-

wawcze ograniczenia 
w korzystaniu  
z komputera. 

- posługuje się komputerem 
w zakresie uruchamiania 
programu, 

- wyszukuje wskazane przez 
nauczyciela strony interne-
towe, 

- dokonuje selekcji, zapisuje 
wyrazy i zdania za pomocą 
klawiatury i wybranych 
funkcji paska narzędziowe-
go, 

- umie posługiwać się wybra-
nymi programami i grami 
edukacyjnymi, 

- wie, jaka jest prawidłowa 
pozycja ciała przy pracy na 
komputerze, jaka jest bez-
pieczna odległość oczu od 
monitora, 

- odtwarza animacje i prezen-
tacje multimedialne. 

- posługuje się kompute-
rem w zakresie urucha-
miania programu, 

- wpisuje za pomocą kla-
wiatury litery, cyfry i in-
ne znaki, 

- umie posługiwać się 
wybranymi programami 
i grami edukacyjnymi, 

- wie, jak korzystać z 
komputera, żeby nie na-
rażać własnego zdrowia, 

- wie, jak rozwijać swoje 
zainteresowania, korzy-
stając z opcji w progra-
mach. 

- poprawnie nazywa 
główne elementy zesta-
wu komputerowego, 

- korzysta z myszy i kla-
wiatury, 

- wpisuje za pomocą kla-
wiatury litery, cyfry i in-
ne znaki, 

- umie posługiwać się 
wybranymi programami  
i grami edukacyjnymi, 

- wie, jak korzystać z kom-
putera, żeby nie narażać 
własnego zdrowia, 

- wie, jak rozwijać swoje 
zainteresowania, korzy-
stając z opcji w progra-
mach. 

- poprawnie nazywa 
główne elementy ze-
stawu komputerowego, 

- korzysta z myszy i kla-
wiatury, 

- często poprawnie wpi-
suje za pomocą klawia-
tury litery, cyfry i inne 
znaki, 

- umie posługiwać się 
wybranymi programami  
i grami edukacyjnymi 
przy pomocy nauczycie-
la. 

- korzysta z myszy  
i klawiatury, 

- wpisuje za pomocą 
klawiatury niektóre 
litery, cyfry i inne 
znaki, 

- poprawnie nazywa 
niektóre elementy 
zestawu kompute-
rowego. 

- nie potrafi korzystać 
z myszy i klawiatury, 

- błędnie nazywa 
główne elementy ze-
stawu komputero-
wego. 

 


