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WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASY I – III 
Opracowane przez  ZESPÓŁ NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W KLASACH I, II, III w składzie: 

mgr Maria Rudnik 

mgr Bernadeta Rzenno 

mgr Małgorzata Mleczko 

mgr Ewa Gładki 

mgr Anna Konstanty 

mgr Renata Cisak 

mgr Monika Winiarska 

 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do: wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych w szkole programów nauczania. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów oddziału stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w STATUCIE SZKOŁY. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia; 

                  6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

           5. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia,  stosownie do                 

               jego potrzeb i możliwości. 

5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej formułują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i  

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania. 

           7. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa STATUT SZKOŁY. 
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II. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

3) objętego w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

4) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego. 

2. Dostosowanie wymagań:   

1) powinno dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania;   

2) nie może polegać na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną;  

3) nie oznacza pomijania haseł programowych, tylko ewentualne realizowanie ich na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych;  

4) nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie 

wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.  

3. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:   

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA EDUKACJA MATEMATYCZNA EDUKACJA PRZYRODNICZA, 

MUZYCZNA, PLASTYCZNA, TECHNICZNA, 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 zmniejszanie ilości, stopnia trudności                      

i obszerności zadań,  

 dzielenie materiału na mniejsze partie, 

wyznaczanie czasu na ich opanowanie                 

i odpytywanie, 

   wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie 

lektury, 

  wprowadzanie dodatkowych środków 

dydaktycznych np. ilustracje, ruchomy alfabet, 

  odwoływanie się do znanych sytuacji                 

z życia codziennego, 

  formułowanie pytań w formie zdań                   

o prostej konstrukcji powołujących się na 

ilustrujące przykłady, 

 częste odwoływanie się do konkretu 

(np. graficzne przedstawianie treści 

zadań), szerokie stosowanie zasady 

poglądowości, 

  omawianie niewielkich partii 

materiału i o mniejszym stopni 

trudności (pamiętając, że obniżenie 

wymagań nie może zejść poniżej 

podstawy programowej), 

  podawanie poleceń w prostszej 

formie (dzielenie złożonych treści na 

proste, bardziej zrozumiałe części), 

  wydłużanie czasu na wykonanie 

zadania, 

 w związku z dużym problemem w selekcji i 

wyborze najważniejszych informacji                      

z danego tematu można wypisać kilka 

podstawowych pytań, na które uczeń 

powinien znaleźć odpowiedź czytając dany 

materiał (przy odpytywaniu prosić                           

o udzielenie na nie odpowiedzi), podobnie 

postępować przy powtórkach, 

 pozostawianie większej ilości czasu na 

przygotowanie się z danego materiału 

(dzielenie go na małe części, wyznaczanie 

czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie), 

 zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby 

uczeń opanował daną sprawność (w razie 
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  częste podchodzenie do ucznia w trakcie 

samodzielnej pracy w celu udzielania 

dodatkowej pomocy, wyjaśnień, 

 zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno- 

wyrównawczego, gdzie szczególnie                      

u młodszych dzieci należy oprócz wyjaśniania 

bieżących zagadnień programowych 

usprawniać funkcje poznawcze (procesy 

intelektualne i percepcyjne),  

  należy zezwolić na dokończenie w domu 

niektórych prac wykonywanych na lekcjach, 

  dyktanda przeprowadzać indywidualnie                     

w wolniejszym tempie, gdy dzieci nie nadążają 

za klasą, 

  potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na 

opanowanie materiału.  

 

  podchodzenie do dziecka w trakcie 

samodzielnej pracy w razie potrzeby 

udzielenie pomocy, wyjaśnień, 

mobilizowanie do wysiłku                           

i ukończenia zadania, 

 zadawanie do domu tyle, ile dziecko 

jest w stanie samodzielnie wykonać, 

  potrzeba większej ilości czasu                      

i powtórzeń dla przyswojenia danej 

partii materiału. 

potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń 

przerastających możliwości ruchowe ucznia),  

 wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i 

reguł gier sportowych  

 podpowiadanie tematu pracy plastycznej czy 

technicznej, częste podchodzenie do ucznia, 

ukierunkowywanie w działaniu,  

 pozwalanie na korzystanie ze śpiewników, 

wzorów, zapisów nutowych,  

 liberalne ocenianie wytworów artystycznych 

ucznia,  

 w ocenianiu zwracanie większej uwagi na 

wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż 

ostateczny efekt pracy, 
 

 

III.  SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW KLAS I - III - metody i formy ustalania ocen bieżących: 

1.  Metody bieżącego oceniania osiągnięć uczniów: 

1)  sprawdzanie przez nauczyciela samodzielnie wykonanej przez uczniów pracy klasowej i domowej w celu określenia poziomu: 

a) poprawności zastosowania przyswojonych wiadomości,  

b) biegłości w opanowanych umiejętnościach,  

c) sposobu rozumowania w procesie dochodzenia do wyniku,  

d) umiejętności korzystania z wcześniej zdobytych doświadczeń edukacyjnych. 

2) metoda ustnego odpytywania uczniów w celu sprawdzenia np.:  

a) umiejętności czytania,  

b) znajomości zasad ortograficznych, matematycznych,  

c) umiejętności interpretowania treści zawartej w tekstach, 

d) biegłości w obliczaniu wyników czterech działań arytmetycznych,  

e) celowości zastosowania określonej metody rozwiązywania problemów,  

f) stopnia trwałości przyswojonych faktów.  

3) metoda krótkich testów sprawdzających wiadomości i umiejętności, konkursów i quizów, w których uczeń:  

a) odpowiada na różne pytania,  

b) uzupełnia luki w zdaniach, w tekstach,  
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c) dokonuje wyboru poprawnej odpowiedzi, 

d) przekształca zadania,  

e) rozwiązuje zagadki,  

f) wyróżnia logiczne zależności,  

g) proponuje własne zakończenia tekstów,  

h) proponuje nowe rozwiązania, a tym samym ujawnia poziom przyswojonej wiedzy i zdobytych umiejętności.  

2. Kryteria oceny prac domowych: 

a) praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji, 

b) pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela, 

c) brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami w zależności od jej charakteru, 

d) błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających 

umiejętności i nie może być oceniona negatywnie, 

e) przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania. 

3. We wrześniu–październiku przeprowadza się: „Diagnozę u progu klasy 1” celem sprawdzenia stopnia przygotowania dziecka do nauki w szkole 

podstawowej. 

4. Po każdym miesiącu nauki przeprowadza się sprawdzian wiedzy uczniów korzystając z kart badania umiejętności, (badaniu podlegają wiadomości i 

umiejętności z zakresu edukacji: polonistycznej, społecznej, przyrodniczej oraz matematycznej).  

1) uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

2) przed każdym sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy; 

3) zadania z comiesięcznych sprawdzianów wiadomości i umiejętności są przez nauczyciela omawiane i poprawiane po oddaniu prac; 

4) sprawdziany te są przechowywane w dokumentacji nauczyciela przedmiotu, do wglądu rodziców podczas konsultacji;  

5) uczeń nieobecny na zajęciach edukacyjnych podczas sprawdzianu, pisze ten sprawdzian po powrocie do szkoły, w terminie 

    uzgodnionym z nauczycielem; 

6)  oceny uzyskane przez ucznia wpisywane są do dziennika elektronicznego na bieżąco. 

5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych. Informacje te mają pomóc uczniowi w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien 

dalej się uczyć. 

6. Ocenianie bieżące w formie pozytywnych informacji zwrotnych jest szczególnie pożądane w edukacji wczesnoszkolnej, gdzie doświadczanie sukcesu 

warunkuje pozytywny stosunek do nauki na kolejnych szczeblach edukacyjnych. Ważne, aby komunikaty nauczyciela były skoncentrowane na dziecku, 

jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się oraz były wyrazem szacunku dla ucznia. 

7. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane przez nauczycieli i wyrażone w stopniach: 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

8. Zasady bieżącego oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I – III: 

1) za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli: 

a) symbol cyfrowy 6 – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej; 
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b) symbol cyfrowy 5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w podstawie programowej; 

c) symbol cyfrowy 4 – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych  

w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie i wykonywanie większości zadań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie 

programowej; 

d) symbol cyfrowy 3 – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej; 

e) symbol cyfrowy 2 – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych 

obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej; 

f) symbol cyfrowy 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

2) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

9. Symbole cyfrowe od 2 do 6 oznaczają pozytywną ocenę, symbol cyfrowy 1 oznacza ocenę negatywną. 

 

IV. UZASADNIANIE USTALONEJ OCENY BIEŻĄCEJ: 

1. Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. 

2. W ocenie bieżącej nauczyciel stwierdza w szczegółach, co uczeń wykonał, jak wykonał, ile potrafi, czego nie umie. 

Uczeń otrzymuje ocenę już w trakcie wykonywania zadania bądź tuż po jego wykonaniu.  

3. Nauczyciel eksponuje w ocenie osiągnięcia indywidualne dziecka w porównaniu do stanu poprzedniego.  

Nie porównujemy ich z osiągnięciami innych dzieci, bowiem edukacja to nie wyścig, ale spokojna, twórcza praca na miarę możliwości 

każdego ucznia. 

 

V. OCENIANIE ZACHOWANIA ucznia klasy I – III 

1. Bieżące, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową i uwzględnia następujące podstawowe obszary:  

    1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

    2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

    3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

    4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

    5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

    6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

    7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Pozytywne i negatywne uwagi ucznia są zapisywane w dzienniku elektronicznym danego oddziału – wpisuje je wychowawca,  inni 

    nauczyciele, pedagog i Dyrektor Szkoły, korzystając z rozwijalnej listy uwag zapisanej w dzienniku elektronicznym. 

    1) rozwijalna lista uwag w e-dzienniku jest zgodna z zapisami Statutu; 

    2) uwagi na temat zachowania uczniów zgłoszone przez pracowników administracyjno-obsługowych szkoły wpisuje wychowawca. 



6 
 

3. Wychowawca przekazuje rodzicom bieżące informacje o zachowaniu ucznia podczas zebrań z rodzicami. 

 

VI. SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W NAUCE – FORMY KONTAKTU Z RODZICAMI. 

1. Na początku każdego roku szkolnego, na zebraniach rodzice informowani są o zasadach oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o sposobie 

oceniania zachowania. 

2. Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez: 

1) kontakt bezpośredni: 

    a) zebrania z rodzicami, 

    b) rozmowy indywidualne z nauczycielami w trakcie konsultacji, 

    c) w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły. 

2) kontakt pośredni: 

    a) rozmowa telefoniczna, 

    b) korespondencja listowna, 

    c) zapisy w zeszycie przedmiotowym, 

    d) zapisy w dzienniczku uczniowskim, 

    e) poprzez dziennik elektroniczny. 

3. Dwa razy w roku szkolnym, przed zebraniami śródokresowymi (w listopadzie i w kwietniu) wychowawcy klas I – III sporządzają w dzienniku 

elektronicznym oceny diagnostyczne; 

1) ocena diagnostyczna umożliwia monitorowanie postępów ucznia w ciągu roku szkolnego,  

2) ocena sporządzana jest w oparciu o przygotowany wcześniej schemat,  

3) ocenianie polega na określeniu, na jakim poziomie uczeń spełnia wybrane umiejętności, aktywności i zachowania.  

4. Podczas zebrań śródokresowych, w rozmowach indywidualnych, wychowawcy zapoznają rodziców uczniów z oceną diagnostyczną uczniów. 

 

VII. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. 

1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień i jest oceną opisową. 

2. Śródroczną i roczną opisową ocenę klasyfikacyjną ustala wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi dany oddział. Wychowawca 

formułuje ocenę opisową korzystając z dziennika elektronicznego, wybierając dla każdego ucznia, jeden opis z uzyskanych poziomów: wysoki W, 

podstawowy P, minimalny M, niewystarczający N. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I 
E

D
U

K
A

C
J
A

 P
O

L
O

N
IS

T
Y

C
Z

N
A

 
Osiągnięcia                       

w zakresie słuchania 

 

 

Osiągnięcia w zakresie  

mówienia 

 

Osiągnięcia w zakresie 

czytania 

 

Osiągnięcia w zakresie  

pisania 

Osiągnięcia w zakresie  

kształcenia językowego 

Osiągnięcia                            

w zakresie 

samokształcenia 

Uczeń: 

1. Słucha wypowiedzi                

i poleceń nauczyciela, 

innych  osób. 

2. Wykonuje  zadania wg 

usłyszanych instrukcji..  

3. Słucha tekstów 

czytanych przez różne 

osoby.  

4. Słucha wypowiedzi 

osób podczas uroczystości 

szkolnych i innych 

wydarzeń kulturalnych.  

5. słucha i zabiera głos 

czekając na swoją kolej. 

 

 

 

Uczeń: 

1. Odpowiada na pytania 

nauczyciela i innych osób. 

2. zadaje pytania 

dotyczące sytuacji 

życiowych.  

3. formułuje krótkie 

wypowiedzi związane             

z sytuacjami codziennymi.  

4. Wypowiada się krótko 

na temat ilustracji, 

tekstów, nadaje im tytuły, 

wyodrębnia główne 

postaci.  

5. Wygłasza z pamięci 

teksty.  

6. Poszerza zasób swojego 

słownictwa. 

Uczeń: 

1. Czyta głośno wyrazy, 

zdania, proste teksty.         

2. Czyta po cichu wyrazy, 

zdania , proste teksty,  

3. Odróżnia elementy 

świata fikcji od 

rzeczywistości.  

4. wykazuje 

zainteresowanie książkami 

dla dzieci.                            

5. Zachęcony korzysta                        

z biblioteki, czyta 

wskazane lektury. 

Uczeń: 

1. Pisze dbając                             

o poprawność i estetykę 

pisanych liter oraz 

prawidłowe ich łączenia.  

2. Poprawnie rozmieszcza 

tekst  w liniaturze i na 

stronie.  

3. Zapisuje wyrazy 

ułożone z liter i sylab, a 

także zdania ułożone z 

wyrazów.  

4. Przepisuje wyrazy, 

zdania, krótkie teksty                      

z zachowaniem 

poprawności 

ortograficznej.  

5. Pisze z pamięci zdania, 

krótkie teksty                              

z zachowaniem 

poprawności 

ortograficznej.  

6. pamięta o znakach 

interpunkcyjnych na końcu 

zdania.  

Uczeń: 

1. Wyróżnia wyrazy                    

w zdaniu, dzieli wyrazy na 

sylaby, podaje liczbę 

głosek  i liter w wyrazach, 

rozpoznaje samogłoski                         

i spółgłoski, wie, co to 

dwuznak.  

2. Rozpoznaje zdania 

oznajmujące, pytające, 

rozkazujące.  

3. W oparciu                       

o pytanie wyróżnia 

czasowniki                            

i rzeczowniki.                     

4. rozpoznaje wyrazy                 

o znaczeniu przeciwnym.                     

5. Układa  wyrazy, zdania 

z rozsypanek.  

6. Rozróżnia  tekst 

wierszowany od prozy.  

7. Zapamiętuje kolejność 

liter w alfabecie. 

Uczeń: 

1. Podejmuje próby zapisu 

nowych, samodzielnie 

poznanych wyrazów  

2. Podejmuje próby 

korzystania z innych 

źródeł informacji.  
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Osiągnięcia                        

w zakresie  rozumienia 

stosunków przestrzennych 

i cech wielkościowych 

 

Osiągnięcia                            

w zakresie  rozumienia 

liczb i ich własności 

 

Osiągnięcia                         

w zakresie  posługiwania 

się liczbami 

Osiągnięcia w zakresie  

czytania tekstów 

matematycznych 

 

Osiągnięcia w zakresie 

rozumienia pojęć 

geometrycznych 

 

Osiągnięcia w zakresie  

stosowania matematyki                     

w sytuacjach życiowych                     

i innych obszarach 

edukacji 

Uczeń: 

1. Określa wzajemne 

położenie przedmiotów na 

płaszczyźnie                               

i w przestrzeni.  

2. Porównuje przedmioty 

pod względem 

wyróżnionej cechy.  

3. Posługuje się pojęciami 

pion, poziom, skos.    

4. Ustala równoliczność 

mimo obserwowanych 

zmian w układzie 

elementów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

1. Liczy po 1, po 2                    

w przód i wstecz                    

w zakresie 20.  

2. Odczytuje                        

i zapisuje za pomocą cyfr 

liczby w zakresie 10, 20, 

100. 

3. Wskazuje jedności                

i dziesiątki w liczbie.  

4. Porównuje                                 

i porządkuje liczby                

w zakresie 20,                 

stosuje znaki <,>,= 

Uczeń: 

1. Poprawnie dodaje, 

odejmuje w zakresie 20 z 

przekroczeniem progu 

dziesiątkowego,                     

w zakresie 100 bez 

przekroczenia progu 

dziesiątkowego.   

2. Poprawnie mnoży, dzieli 

w zakresie 25.  

3. Rozumie związek 

pomiędzy działaniami 

(wzajemna odwrotność, 

zamiana dodawania 

jednakowych składników 

na działanie mnożenia, 

dzielenie jako podział na / 

po). 

4. Wykonuje obliczenia                         

z wykorzystaniem 

niewiadomej w postaci 

okienka. 

Uczeń: 

1. Wskazuje informacje 

potrzebne do rozwiązania 

zadania prostego.  

2. Wskazuje niewiadome, 

które są potrzebne do 

rozwiązania zadania 

prostego. 

3. Dobiera właściwe  

działanie do treści zadania 

prostego.  

4. Układa treść zadania 

prostego do ilustracji lub 

działania matematycznego. 

Uczeń: 

1. Rozpoznaje, nazywa             

w naturalnym otoczeniu                  

i na rysunku figury 

geometryczne: kwadrat, 

prostokąt, koło, trójkąt.  

2. Mierzy długość 

narysowanych odcinków.  

3. Kreśli przy pomocy 

linijki odcinki  o podanej 

długości.  

4. Posługuje się 

jednostkami długości: 

centymetr, metr.  

5. Dostrzega symetrię.  

6. Kontynuuje regularny  

wzór. 

Uczeń: 

1. Grupuje obiekty  

środowiska  w oparciu                       

o wybraną cechę.  

2. Zagina kartkę na 2 i 4 

równe części.  

3. Rozróżnia  nominały na 

monetach i banknotach.  

4. Wykonuje proste 

obliczenia pieniężne.  

5. Odczytuje, ustawia  

pełne godziny na zegarze, 

różnicuje godziny dzienne 

od nocnych.  

6. Zapisuje daty przy 

użyciu znaków arabskich, 

nazw miesięcy.  

7. Odczytuje wskazanie 

termometru. 

8. wykorzystuje  gry 

planszowe do rozwijania 

myślenia strategicznego.  

9. wykorzystuje 

umiejętności do 

rozwiązywania sytuacji 

problemowych.  
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Osiągnięcia w zakresie  

rozumienia środowiska 

przyrodniczego 

 

Osiągnięcia w zakresie  funkcji 

życiowych człowieka, ochrony 

zdrowia, bezpieczeństwa  i 

odpoczynku 

Osiągnięcia w zakresie  

rozumienia przestrzeni 

geograficznej 

Uczeń: 

1. Rozpoznaje podstawowe 

rośliny  i zwierzęta  żyjące  w 

najbliższym otoczeniu   (łąka, 

sad, ogród).   

2. Dostrzega zmiany zachodzące 

w przyrodzie. 3. W różnych 

porach roku, zna elementy 

pogody.  

4. Prowadzi obserwacje pogody 

(obrazkowy kalendarz pogody).  

5. Prowadzi proste hodowle, 

obserwacje.  

6. Zna zasady opieki nad 

domowymi zwierzętami.  

7. Podejmuje  niektóre działania 

na rzecz ochrony przyrody (nie 

śmieci, szanuje rośliny, 

zachowuje ciszę  w parku i lesie, 

segreguje śmieci), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

1. Orientuje się w wybranych 

zawodach ludzi związanych             

z regionem, szczególnie                   

z rolą służb mundurowych.     

2. Zna numer alarmowy 112. 

3. Zna podstawowe znaki 

drogowe dla pieszych.  

4. Stosuje zasady bezpieczeństwa 

w środkach komunikacji.  

5. Potrafi bezpiecznie bawić  się 

w wyznaczonym miejscu.  

6. Orientuje się                                  

w zagrożeniach i wie, do kogo 

należy zwrócić się o pomoc.  

7. Wie, jak trzeba zachować się w 

sytuacji wypadku. 

8. Rozumie konieczność 

stosowania zasad zdrowego 

odżywiania.  

9. Rozumie konieczność 

dostosowania ubioru do 

warunków pogodowych. 

 

Uczeń: 

1. Rozumie co to jest  mapa  i do 

czego służy.  

2. Wskazuje na mapie fizycznej: 

Polskę, Warszawę, Kraków, 

Gniezno, Wisłę.  

3. Rozumie znaczenie kolorów 

używanych na mapie, np. zielony 

– niziny, pomarańczowy – 

wyżynny.  

4. Rozumie pojęcie Układu 

Słonecznego. 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
E

D
U
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A

C
J
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S
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O

Ł
E
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Z

N
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Osiągnięcia w zakresie  

rozumienia środowiska 

społecznego 

 

Osiągnięcia w zakresie  

orientacji w czasie 

historycznym 

 

Uczeń: 

1. Identyfikuje się z grupą, 

do której należy: rodzina, 

klasa, szkoła.   

2. Rozumie pojęcia: prawa, 

obowiązki ucznia, członka 

rodziny.  

3. Rozumie 

konieczność/potrzebę 

oceniania swojego 

postępowania względem 

innych.  

4. Zna nazwę patrona 

szkoły.  

5. Zna adres miejsca 

zamieszkania.  

6. Rozpoznaje i nazywa 

wybrane grupy społeczne, 

np. : drużyny sportowe, 

artystyczne i inne.  

7. Wdraża się do 

stosowania pojęć: 

porozumienie, umowa, 

państwo, Unia Europejska. 

8. Poznaje zwyczaje 

kultywowane w szkole,             

na wsi. 

9. Wdraża się do pracy 

zespołowej. 

 

Uczeń: 

1. Zna i opowiada  

legendy związane                   

z regionem                             

i państwem.  

2. Wymienia dawne                 

i obecną stolice Polski.  

3. Rozpoznaje symbole 

narodowe, okazuje im 

szacunek.  

4. Uczestniczy w apelach 

poświęconych  świętom 

narodowym.  

5. Opowiada historię 

swojej rodziny. 
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Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji 

i doświadczeń 

 

Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej 

 

Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych 

 

Uczeń: 

1. Wyróżnia  w pracach plastycznych kształty, 

wielkości, proporcje, barwy, faktury. 

2. Rozróżnia kompozycje zamknięte  i otwarte, 

dostrzega zasady symetrii. 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

1. Wykonuje prace plastyczne wykorzystując potrzebne 

przybory i materiały.  

2. Podejmuje działalność twórczą posługując się 

różnorodnymi przyborami. 

3. Stosuje środki wyrazu plastycznego: kształt, barwa, 

faktura.   

4. Wykonuje prace z zastosowaniem wybranych technik, 

5. Wykonuje proste rekwizyty i projekty służące  

upowszechnianiu kultury  w środowisku szkolnym.  

 

Uczeń: 

1. Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki, a także 

rzemiosło artystyczne  i sztukę ludową  własnego  

regionu. 

2. Wzbogaca wiedzę o pojęcia plastyczne: oryginał, 

kopia, reprodukcja.  

 

 

  
  
E

D
U

K
A

C
J
A

  

T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 

Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy 

 

 

Osiągnięcia w zakresie  znajomości informacji 

technicznej, materiałów  i technologii wytwarzania 

 

Osiągnięcia w zakresie  stosowania narzędzi   i obsługi 

urządzeń technicznych 

Uczeń: 

1. Utrzymuje porządek wokół siebie i sprząta  po sobie.  

2. Planuje i realizuje własne projekty.   

3. Posługując się przyborami zwraca uwagę na 

bezpieczeństwo.  

 

Uczeń: 

1. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne 

z gotowych zestawów do montażu. 

2. Wykonuje prace techniczne wykorzystując potrzebne 

przybory i materiały.  

3. Ekonomicznie wykorzystuje materiały.  

 

Uczeń: 

1. Potrafi nazwać przedmioty codziennego użytku.  

2. Zna zasady korzystania  z urządzeń technicznych. 
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Osiągnięcia w zakresie 

rozumienia, analizowania 

rozwiązywania problemów 

 

Osiągnięcia w zakresie 

programowania                                 

i rozwiązywania problemów                                  

z wykorzystaniem komputera              

i innych urządzeń cyfrowych 

Osiągnięcia w zakresie 

posługiwania się komputerem 

 

Osiągnięcia w zakresie 

rozwijania kompetencji 

społecznych 

 

Osiągnięcia  w zakresie 

przestrzegania  praw  i zasad  

bezpieczeństwa 

Uczeń: 

1. Układa w logicznej kolejności 

ilustracje, proste teksty.  

2. Rozwiązuje zagadki, rebusy, 

krzyżówki .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

1. Wykorzystuje płytkę                         

z programem multimedialnym  

na którym zamieszczone są 

ilustrowane informacje.  

  

 

Uczeń: 

1. Posługuje się komputerem                                

w podstawowym zakresie.  

2. Uruchamia program, korzysta 

z myszy i klawiatury.  

3. Korzysta z programów 

multimedialnych. 

4. Korzysta z wybranych 

zestawów ćwiczeń. 

5. Wykonuje rysunki                      

w programie Paint.  

6. Wykonuje proste zadania 

według  scenariusza gry 

edukacyjnej.  

 

Uczeń: 

1. Współpracuje                              

z rówieśnikami, wymienia się z 

nimi pomysłami                               

i doświadczeniami.  

 

Uczeń: 

1. Wie, jak trzeba korzystać               

z komputera, żeby nie narażać 

własnego zdrowia.  

2. Wie, dlaczego należy 

stosować się do ograniczeń 

dotyczących korzystania                     

z komputera.  

  

 

 

E
D

U
K
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A
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C
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N
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Osiągnięcia w zakresie słuchania 

muzyki 

 

Osiągnięcia w zakresie ekspresji 

muzycznej. Śpiew. 

Improwizacja ruchowa, rytmika i 

taniec 

 

Gra na instrumentach 

muzycznych 

 

Osiągnięcia w zakresie 

znajomości form zapisu dźwięku 

Uczeń: 

1. Słucha różnych odmian 

muzyki, potrafi określić jej 

charakter.  

  

  

 

  

  

 

 

Uczeń: 

1. Wystukuje zadane rytmy, 

improwizuje przy muzyce, 

odtwarza nieskomplikowane 

rytmy  głosem.  

2. Powtarza prostą melodię.  

3. Śpiewa  piosenki                                

z dziecięcego repertuaru.  

4. Rozpoznaje i śpiewa hymn 

Polski i szkoły.  

 

 

Uczeń: 

1. Wyraża ruchem swoje 

doznania w trakcie i po 

wysłuchaniu muzyki.  

2. Realizuje nieskomplikowane 

schematy rytmiczne ruchem 

całego ciała.  

 

Uczeń: 

1. Wykonuje proste tematy 

rytmiczne na instrumentach 

perkusyjnych. 

2. Wykonuje proste instrumenty 

muzyczne z wykorzystaniem 

materiałów naturalnych.  

 

Uczeń: 

1. Wie, że muzykę można 

zapisać.  

2. Zapisuje w zabawie                            

z instrumentami perkusyjnymi 

dźwięki poprzez piktogramy 

oraz inne materiały/formy. 
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 W
Y
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Y
C
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N
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Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i 

zdrowia 

 

Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych 

 

Osiągnięcia w zakresie różnych form 

rekreacyjnosportowych 

Uczeń:   
1. Utrzymuje w czystości ręce i całe ciało.  

2. Dostosowuje ubiór do warunków pogodowych.   

3. Rozumie konieczność uprawiania ćwiczeń 

gimnastycznych.  

4. Dba o prawidłową postawę podczas siedzenia                

w ławce.  

  

Uczeń:   
1. Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne                             

z przyborem lub bez.  

2. Pokonuje tory przeszkód  z wykorzystaniem 

naturalnego terenu lub sprzętów sportowych.  

3. Chwyta piłkę, rzuca piłką do celu i na odległość.  

4. Toczy piłkę i kozłuje.  

 

Uczeń:   

1. Uczestniczy w zabawach zespołowych.  

2. Respektuje zasady gier  i zabaw. 

3. Respektuje indywidualne możliwości rówieśników. 

 

 

J
Ę

Z
Y

K
  
A

N
G

IE
L

S
K

I 

Znajomość środków 

językowych 

Mówienie Rozumienie wypowiedzi 

ustnych 

Pisanie Reagowanie Wiadomości                                  

i umiejętności  

pozajęzykowe 

Uczeń posługuje się 

słownictwem                        

w zakresie:  

1. Części twarzy.  

2. Części ciała.  

3. Nazwy pomieszczeń w 

domu.  

4. Nazwy przyborów 

szkolnych.  

5. Nazwy zabawek.  

6. Nazwy jedzenia.  

7. Nazwy zwierząt.   

8. Święta i tradycje.  

9. Nazwy ubrań.  

10. Moje samopoczucie. 

 

 

Uczeń: 

1. Powtarza wyrazy               

i proste zdania.          

2. Tworzy bardzo proste i 

krótkie wypowiedzi 

według wzoru np. nazywa 

obiekty z otoczenia. 

3. Recytuje wiersze, 

rymowanki, śpiewa 

piosenki.  

4. Używa poznanych 

wyrazów i zwrotów 

podczas zabawy. 

Uczeń: 

1. Reaguje na polecenia.       

2. Rozumie sens krótkich 

wypowiedzi, opowiadań, 

bajek, historyjek oraz 

prostych piosenek                      

i wierszyków, szczególnie 

gdy są wspierane np. 

obrazkami, rekwizytami, 

ruchem, mimiką, gestami, 

dodatkowym dźwiękiem. 

3. Znajduje w wypowiedzi 

określone informacje. 

 

Uczeń: 

 1. Przepisuje wyrazy i 

proste zdania. 

 

Uczeń: 

1. Reaguje werbalnie                    

i niewerbalnie na 

polecenia.  

2. Przedstawia siebie.  

3. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów.  

4. Stosuje podstawowe 

zwroty grzecznościowe np. 

wita się i żegna, dziękuje. 

5. Wyraża swoje 

upodobania. 

Uczeń: 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i aby 

się z nimi porozumieć, 

warto nauczyć się ich 

języka.  

2. Potrafi określić, czego 

się nauczył  i wie w jaki 

sposób może samodzielnie 

pracować nad językiem 

(np. przez oglądanie bajek 

w języku angielskim, 

korzystanie ze słowników i 

gier edukacyjnych).  

3. Współpracuje                                      

z rówieśnikami w trakcie 

nauki.  

4. Korzysta ze źródeł 

informacji w języku 

angielskim. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II 

 

E
D

U
K

A
C

J
A

 P
O

L
O

N
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T
Y

C
Z

N
A

 

Osiągnięcia w zakresie 

słuchania 

 

 

Osiągnięcia w zakresie  

mówienia 

 

Osiągnięcia w zakresie 

czytania 

 

Osiągnięcia w zakresie  

pisania 

Osiągnięcia w zakresie  

kształcenia językowego 

Osiągnięcia                            

w zakresie samokształcenia 

Uczeń: 

1. Uważnie słucha 

wypowiedzi i poleceń 

nauczyciela, innych  osób w 

różnych sytuacjach 

szkolnych.  

2. Wykonuje  zadania wg 

usłyszanych instrukcji, 

zadaje pytania ułatwiające 

rozumienie.   

3. Uważnie słucha tekstów 

czytanych przez różne 

osoby.  

4. W skupieniu słucha 

wypowiedzi osób podczas 

uroczystości szkolnych i 

innych wydarzeń 

kulturalnych.  

5. Słucha panując nad 

chęcią przerywania 

wypowiedzi innym, czeka 

na swoją kolej.  

 

 

 

Uczeń: 

1. Swobodnie odpowiada 

na pytania nauczyciela              

i innych osób stosując 

właściwą intonację.          

2. Zadaje  właściwe pytania 

dotyczące sytuacji 

związanych z 

wypowiedziami innych.  

3. Formułuje dłuższe 

wypowiedzi  w formie  

uporządkowanej związane z 

codziennymi sytuacjami.  

4. Wypowiada się                  

w sposób logiczny na temat 

ilustracji, tekstów, nadaje 

im tytuły, wyodrębnia 

główne postaci, wyróżnia 

wskazane fragmenty.  

5. Układa opowiadanie  w 

oparciu o historyjkę 

obrazkową lub przeczytany 

tekst.  

6. Recytuje z pamięci 

wiersze zwracając uwagę 

na interpretację tekstu.  

7. Stale wzbogaca zasób 

słownictwa. 

Uczeń: 

1. Czyta głośno poprawnie 

wyrazy, zdania, dłuższe 

teksty.         

2. Czyta po cichu w 

skupieniu zdania,  dłuższe 

teksty zapisane drukiem i 

zapisane przez siebie.  

3.Wyszukuje wskazane 

fragmenty lub 

niezrozumiałe.  

4. Układa dalsze ciągi 

czytanych tekstów, 

komponuje początek lub 

zakończenie.  

5. Wyróżnia w czytanych 

tekstach dialog i potrafi go 

czytać.  

6. Korzysta z biblioteki, 

czyta wskazane lektury              

i pozycje literatury 

dziecięcej. 

 

Uczeń: 

 1. Pisze zawsze dbając                        

o poprawność i estetykę 

pisanych wyrazów.  

2. Zawsze poprawnie 

rozmieszcza tekst  w 

liniaturze i na stronie.  

3. Układa i zapisuje krótkie 

teksty (notatka, opis, 

opowiadanie, życzenia, 

zaproszenie) związane 

ilustracjami i z omawianą  

tematyką.  

4. Przepisuje, pisze z 

pamięci  i ze słuchu 

wyrazy, zdania, krótkie 

teksty z zachowaniem 

poprawności ortograficznej.  

5. Zawsze pamięta o 

znakach interpunkcyjnych i 

kropce na końcu zdania.  

6. Porządkuje wyrazy 

według kolejności 

alfabetycznej wg pierwszej 

litery.  

7. Układa i zapisuje krótki 

plan wydarzeń.   

 

Uczeń: 

1. Poprawnie wyróżnia 

wyrazy w zdaniu, dzieli 

wyrazy na sylaby, podaje 

liczbę głosek i liter                  

w wyrazach.  

2. Poprawnie rozpoznaje 

zdania oznajmujące, 

pytające, rozkazujące, 

przekształca zdania 

oznajmujące na pytające i 

odwrotnie.   

3. W oparciu o pytanie 

wyróżnia czasowniki, 

rzeczowniki, przymiotniki i 

stosuje je w poprawnych 

formach gramatycznych.  

4. Dobiera wyrazy                  

o znaczeniu przeciwnym 

oraz wyrazy pokrewne.  

5. Układa zdania                       

z rozsypanek lub 

samodzielnie zachowując 

ich poprawność.  

6. Rozróżnia różne rodzaje 

tekstów (opis, opowiadanie, 

list, notatka, ogłoszenie). 

 

Uczeń: 

1. Podejmuje próby zapisu 

nowych, samodzielnie 

poznanych wyrazów 

sprawdza ich poprawność  

ortograficzną. 

2. Korzysta z innych źródeł 

informacji.  

3. Rozwija swoje 

zainteresowania 

polonistyczne.  

  

 

 

 

 

 

 



14 
 

E
D

U
K

A
C

J
A

  
M

A
T

E
M

A
T

Y
C

Z
N

A
 

Osiągnięcia                        

w zakresie  rozumienia 

stosunków przestrzennych                   

i cech wielkościowych 

Osiągnięcia                            

w zakresie  rozumienia 

liczb i ich własności 

 

Osiągnięcia w zakresie  

posługiwania się liczbami 

Osiągnięcia w zakresie  

czytania tekstów 

matematycznych 

 

Osiągnięcia w zakresie 

rozumienia pojęć 

geometrycznych 

 

Osiągnięcia w zakresie  

stosowania matematyki w 

sytuacjach życiowych i 

innych obszarach edukacji 

Uczeń: 

1. Poprawnie określa 

wzajemne położenie 

przedmiotów na 

płaszczyźnie i w 

przestrzeni. 

2. Klasyfikuje  przedmioty 

pod względem wyróżnionej 

cechy.  

3. Bezbłędnie posługuje się 

pojęciami pion, poziom, 

skos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

1. Liczy po 1, po 2, 5,10  w 

przód i wstecz w zakresie 

100.  

2. Odczytuje                        

i zapisuje za pomocą cyfr, 

liczby w zakresie 10, 20, 

100.  

3. Wskazuje jedności, 

dziesiątki i setki w liczbie.  

4. Porównuje                       

i porządkuje liczby  w 

zakresie  100, stosuje znaki 

<, >, =, stosuje określenia 

liczba „większa o” lub 

„mniejsza o”.  

 

 

Uczeń: 

1. Poprawnie dodaje, 

odejmuje w pamięci                            

w zakresie 20                                     

z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego oraz                         

w zakresie 100                                 

z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego.   

2. Poprawnie mnoży, dzieli          

w pamięci w zakresie 50.  

3. Rozumie związek 

pomiędzy działaniami 

(działania wzajemnie 

odwrotne, zamiana 

dodawania jednakowych 

składników na działanie 

mnożenia, dzielenie jako 

podział na / po).  

4. Stosuje poznane 

ułatwienia podczas 

wykonywania obliczeń na 

liczbach dwucyfrowych.  

5. Wykonuje obliczenia                     

z wykorzystaniem 

niewiadomej  w postaci 

okienka stosując poznane 

strategie w obliczeniach. 

 

Uczeń: 

1. Wskazuje informacje 

potrzebne do rozwiązania 

zadania prostego i 

złożonego.  

2. Wskazuje niewiadome, 

które są potrzebne do 

rozwiązania zadania 

prostego i złożonego.  

3. Dobiera właściwą 

strategię  rozwiązania do 

treści zadania prostego             

i złożonego.  

4. Układa treść zadania 

prostego do ilustracji, 

działania matematycznego 

lub sytuacji. 

5. Rozwiązuje i tworzy 

łamigłówki matematyczne 

wykorzystując różne formy 

aktywności. 

 

Uczeń: 

1. Poprawnie rozpoznaje, 

nazywa w naturalnym 

otoczeniu i na rysunku 

figury geometryczne: 

kwadrat, prostokąt, koło, 

trójkąt, kreśli figury                                   

z wykorzystaniem sieci 

kwadratowej.  

2. Poprawnie mierzy 

długość narysowanych 

odcinków, podaje wynik 

pomiaru również w 

wyrażeniach 

dwumianowanych.  

3. Dokładnie kreśli przy 

pomocy linijki odcinki  o 

podanej długości.  

4. Posługuje się 

jednostkami długości: 

centymetr, metr.                 

5. Rozumie pojęcie 

symetrii, potrafi dokończyć 

rysunek z jej 

wykorzystaniem.  

Uczeń: 

1. Klasyfikuje obiekty 

środowiska w oparciu o 

wybraną cechę.  

2. Zagina kartkę na 2 i 4 

równe części, stosuje 

pojęcia: połowa, ćwiartka.  

3. Wykonuje  obliczenia 

pieniężne, rozumie siłę 

nabywczą pieniądza. 

4. Odczytuje, ustawia 

godziny i minuty na 

zegarze, wykonuje proste 

obliczenia zegarowe.                                    

5. Zapisuje daty przy 

użyciu znaków arabskich, 

nazw miesięcy lub 

zapisanych w postaci 

znaków rzymskich, 

wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe.  

6. Posługuje się pojęciami: 

gram, dekagram, kilogram, 

wykonuje proste obliczenia 

wagowe.  

7. Posługuje się pojęciem 

litr, wykonuje proste 

obliczenia pojemności.  

8. Odczytuje wskazanie 

termometru.  

9. Wykorzystuje  gry 

planszowe do rozwijania 

myślenia strategicznego.  

10. wykorzystuje 

umiejętności do 

rozwiązywania sytuacji 

problemowych.  
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Osiągnięcia w zakresie  

rozumienia środowiska 

przyrodniczego 

 

Osiągnięcia w zakresie  funkcji 

życiowych człowieka, ochrony 

zdrowia, bezpieczeństwa  i 

odpoczynku 

Osiągnięcia w zakresie  

rozumienia przestrzeni 

geograficznej 

Uczeń: 

1. Rozpoznaje podstawowe 

rośliny i zwierzęta  występujące 

w Polsce i na świecie, rozróżnia 

gatunki hodowlane.    

2. Rozpoznaje i podaje cechy 

istotne dla ekosystemów: łąka, 

pole, las, jezioro, morze.  

3. Dostrzega zmiany zachodzące 

w przyrodzie, rozumie ich 

zmienność, wymienia cechy, 

które na nie wpływają.  

4. Prowadzi obserwacje pogody 

(obrazkowy kalendarz pogody).  

5. Prowadzi proste hodowle, 

obserwacje,  zapisuje swoje 

spostrzeżenia.  

6. Zna zasady opieki nad 

domowymi zwierzętami.   

7. Podejmuje  niektóre działania 

na rzecz ochrony przyrody (nie 

śmieci, szanuje rośliny, 

zachowuje ciszę  w parku i lesie, 

segreguje śmieci).                        

8. Wskazuje wybrane miejsca 

ochrony przyrody w najbliższej 

okolicy. 

Uczeń: 

1. Orientuje się w wybranych 

zawodach ludzi związanych               

z województwem i ojczyzną 

szczególnie z rolą służb 

mundurowych.      

2. Zna numery alarmowe (112, 

999,998,997) i wie w jakich 

sytuacjach z nich korzystać.  

3. Zna podstawowe znaki 

drogowe dla pieszych.  

4. Stosuje zasady bezpieczeństwa 

w środkach komunikacji.  

5. Potrafi bezpiecznie bawić  się 

w wyznaczonym miejscu.  

7. Orientuje się                                 

w zagrożeniach i wie, do kogo 

należy zwrócić się o pomoc.   

8. Stosuje się do zasad 

bezpieczeństwa w szkole, zna 

drogi ewakuacyjne.  

9. Rozumie konieczność 

stosowania zasad zdrowego 

odżywiania.  

10. Ma świadomość obecności 

informacji nieprawdziwych 

przekazywanych przez różne 

źródła informacji.  

11. Ma świadomość                             

z zagrożenia jakie niesie 

korzystanie ze współczesnych 

technologii.  

 

Uczeń: 

1. Rozumie pojęcie  mapa              

i do czego służy, potrafi określić 

różnice pomiędzy różnymi 

rodzajami map.               

2. Określa podstawowe kierunki 

świata na mapie.             

3. Wskazuje na mapie fizycznej: 

wybrane obiekty geograficzne 

(miasta, rzeki itp.)  

4. Rozumie znaczenie kolorów 

używanych na mapie fizycznej i 

znaków kartograficznych.  

5. Rozumie pojęcie Układu 

Słonecznego, wskazuje Ziemię i 

rozumie jej miejsce w układzie. 
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Osiągnięcia w zakresie  

rozumienia środowiska 

społecznego 

 

Osiągnięcia                   

w zakresie  

orientacji w czasie 

historycznym 

Uczeń: 

1. Identyfikuje się z grupą, do 

której należy: rodzina, klasa, 

szkoła.   

2. Rozumie pojęcia: prawa, 

obowiązki ucznia, członka 

rodziny.  

3. Rozumie konieczność, 

potrzebę oceniania swojego 

postępowania względem innych. 

4. Poznaje patrona szkoły.  

5. Zna adres miejsca 

zamieszkania.  

6. Rozpoznaje i nazywa 

wybrane grupy społeczne, np.: 

drużyny sportowe, artystyczne             

i inne.  

6. Rozumie i stosuje pojęcia: 

porozumienie, umowa, 

społeczność lokalna, grupowa, 

państwo, Unia Europejska.  

7. Poznaje zwyczaje 

kultywowane w szkole,                

w gminie, w państwie.  

8. Wdraża się do zgodnej           

i odpowiedzialnej pracy 

zespołowej.  

9. Potrafi ocenić postępowanie 

swoje i innych odnosząc się do 

wartości moralnych                         

i etycznych. 

 

Uczeń: 

1. Zna i opowiada  

legendy związane                         

z regionem, 

wybranymi 

miastami                         

i państwem.  

2. Wymienia dawne                 

i obecną stolicę 

Polski.  

3. Rozpoznaje 

symbole narodowe, 

Unii Europejskiej             

i okazuje im 

szacunek.  

4. Odpowiedzialnie 

uczestniczy                   

w apelach 

poświęconych  

świętom 

narodowym.  

5. Gromadzi 

informacje                        

o wybitnych 

Polakach. 

6. Poznaje historię 

swojej rodziny, 

tworzy proste 

drzewo 

genealogiczne. 
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 Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i 

doświadczeń 

 

Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej 

 

Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych 

 

Uczeń: 

1. Wyróżnia i porównuje ze sobą w różnych rodzajach  

prac plastycznych kształty, wielkości, proporcje, barwy, 

faktury oraz podaje ich nazwę.  

2. Rozróżnia w otoczeniu kompozycje zamknięte               

i otwarte, dostrzega zasady symetrii.  

3. Potrafi zaprojektować kompozycję zamkniętą. 

 

 

 

 

Uczeń: 

1. Wykonuje samodzielnie i w zespole prace plastyczne 

wykorzystując  potrzebne przybory i ekonomicznie 

materiały.  

 2. Podejmuje działalność twórczą posługując się 

różnorodnymi materiałami i przyborami. 

3. Stosuje różnorodne środki wyrazu plastycznego: 

kształt, barwa, faktura.   

4. Wykonuje prace z zastosowaniem   różnych technik. 

5. Wykonuje rekwizyty i projekty służące  

upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym.  

6. Ilustruje sceny i sytuacje inspirowane muzyką, baśnią, 

opowiadaniem. 

Uczeń: 

1. Rozpoznaje i nazywa wybrane dziedziny sztuki, a 

także rzemiosło artystyczne  i sztukę ludową  własnego i 

wybranych regionów Polski.  

2. Wzbogaca wiedzę o pojęcia plastyczne: oryginał, 

kopia, reprodukcja.  

3. Rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł 

malarskich. 

 

  
  
E

D
U

K
A

C
J
A

  

T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 

Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy 

 

 

Osiągnięcia w zakresie  znajomości informacji 

technicznej, materiałów  i technologii wytwarzania 

 

Osiągnięcia w zakresie  stosowania narzędzi   i obsługi 

urządzeń technicznych 

Uczeń: 

1. Zawsze utrzymuje porządek wokół siebie                         

i porządkuje stanowisko pracy.  

2. Planuje i realizuje projekty wskazane i własne.   

3. Posługując się przyborami zwraca uwagę na 

bezpieczeństwo.  

 

Uczeń: 

1. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne 

z gotowych zestawów do montażu. 

2. Potrafi odczytać proste informacje o charakterze 

technicznym.  

3. Wykonuje prace techniczne wykorzystując potrzebne 

przybory i materiały z udziałem współczesnych 

technologii. 

4. Zawsze ekonomicznie wykorzystuje materiały. 

Uczeń: 

1. Potrafi nazwać przedmioty codziennego użytku.  

2. Posiada podstawowe informacje o  urządzeniach 

stosowanych w przeszłości.   

3. Zna zasady korzystania  z urządzeń technicznych. 
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Osiągnięcia w zakresie 

rozumienia, analizowania 

rozwiązywania problemów 

 

Osiągnięcia w zakresie 

programowania                                 

i rozwiązywania problemów                                  

z wykorzystaniem komputera              

i innych urządzeń cyfrowych 

Osiągnięcia w zakresie 

posługiwania się komputerem 

 

Osiągnięcia w zakresie 

rozwijania kompetencji 

społecznych 

 

Osiągnięcia  w zakresie 

przestrzegania  praw  i zasad  

bezpieczeństwa 

Uczeń: 

1. Układa w logicznej kolejności 

ilustracje, proste teksty, 

instrukcje.  

2. Potrafi ułożyć polecenie dla 

określonego planu działania.  

3. Rozwiązuje zagadki, rebusy, 

krzyżówki, które prowadzą do 

odkrywania prawidłowości.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

1. Wykorzystuje płytkę                      

z programem, multimedialnym  

na którym zamieszczone są, 

ilustrowane i zapisane 

informacje.  

2. Potrafi zaprogramować proste 

historyjki lub sytuacje według 

własnego lub zespołowego 

pomysłu.  

3. Tworzy proste rysunki, teksty 

o różnorodnej tematyce, łączy 

rysunek z tekstem, powiększa, 

pomniejsza, kopiuje, wkleja                

i usuwa elementy graficzne                  

i tekstowe.  

4. Zapisuje efekty swojej pracy.  

  

Uczeń: 

1. Posługuje się komputerem lub 

innym urządzeniem cyfrowym             

w podstawowym zakresie.  

2. Uruchamia program, 

wykorzystywany podczas zajęć.  

3. Korzysta z programów: Word,  

Paint i innych programów 

multimedialnych.   

4. Korzysta z wybranych 

zestawów ćwiczeń.  

5. Wykonuje zadania według  

scenariusza gry edukacyjnej.  

  

 

. Uczeń: 

1. Współpracuje                              

z rówieśnikami, wymienia się z 

nimi pomysłami                                  

i doświadczeniami.  

2. Potrafi wykorzystać 

technologię do komunikowania 

się.  

 

Uczeń: 

1. Wie, jak trzeba korzystać              

z komputera, żeby nie narażać 

własnego zdrowia.  

2. Wie, dlaczego należy 

stosować się do ograniczeń 

dotyczących korzystania                    

z komputera oraz sieci 

internetowych. 

 

 

E
D

U
K

A
C

J
A

  
M

U
Z

Y
C

Z
N

A
 

Osiągnięcia w zakresie słuchania 

muzyki 

 

Osiągnięcia w zakresie ekspresji 

muzycznej. Śpiew. 

Improwizacja ruchowa, rytmika  

i taniec 

 

Gra na instrumentach 

muzycznych 

 

Osiągnięcia w zakresie 

znajomości form zapisu dźwięku 

Uczeń: 

1. Słucha różnych odmian 

muzyki, potrafi określić jej 

charakter.  

2. Słucha muzyki                        

w połączeniu                                 

z aktywnością ruchową.            

3. Rozróżnia rodzaje dźwięków.  

4. Rozróżnia charakter 

słuchanego utworu.  

  

  

  

Uczeń: 

1. Wystukuje rytmy, 

improwizuje przy muzyce, 

odtwarza rytmy  głosem.  

2. Powtarza prostą melodię.              

3. Śpiewa  piosenki                                

z dziecięcego repertuaru. 

4. Tworzy własne melodie do 

tekstu.  

5.  Rozpoznaje i śpiewa hymn 

Polski i szkoły.  

 

Uczeń: 

1. Wyraża ruchem swoje 

doznania w trakcie i po 

wysłuchaniu muzyki.  

2. Realizuje nieskomplikowane 

schematy rytmiczne ruchem 

całego ciała. 

3. Porusza się i tańczy według 

utworzonych przez siebie 

układów ruchowych.  

4. Wykorzystuje utwory 

muzyczne do animacji i zabawy 

w grupie.  

Uczeń: 

1. Gra proste tematy rytmiczne 

na instrumentach perkusyjnych. 

2. Wykonuje proste instrumenty 

muzyczne z wykorzystaniem 

materiałów naturalnych. 

3. Tworzy akompaniament do 

śpiewu, stosuje gesty 

dźwiękotwórcze.  

 

Uczeń: 

1. Wie, że muzykę można 

zapisać na różnych nośnikach 

dźwięku.  

2. Zapisuje w zabawie                       

z instrumentami perkusyjnymi 

dźwięki poprzez układ 

piktogramów, klocków 

rytmicznych, kolorów, liczb oraz 

innych materiałów, form. 
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Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i 

zdrowia 

 

Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych 

 

Osiągnięcia w zakresie różnych form 

rekreacyjnosportowych 

Uczeń:   
1. Utrzymuje w czystości ręce i całe ciało.  

2. Stosuje ubiór zamienny dostosowany do zajęć 

fizycznych.   

3. Rozumie konieczność systematycznego uprawiania 

ćwiczeń gimnastycznych i wyjaśnia jego znaczenie. 

4. Dba o prawidłową postawę podczas siedzenia              

w ławce.  

5. Akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę 

nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu.   

  

 

 

 

Uczeń:   
1. Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne                                

z przyborem lub bez. 

2. Wykonuje ćwiczenia zręcznościowe.  

3. Pokonuje w różny sposób tory przeszkód                                 

z wykorzystaniem naturalnego terenu lub sprzętów 

sportowych.  

4. Chwyta piłkę, rzuca piłką do celu i na odległość.  

5. Toczy piłkę i kozłuje.  

6. Wykonuje ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.  

 

Uczeń:   

1. Uczestniczy  i organizuje gry i zabawy zespołowe.  

2. Respektuje zasady gier i zabaw, stosuje zasady fair 

play, uznaje  zwycięstwo innych. 

3. Respektuje indywidualne możliwości rówieśników.  

 

 

J
Ę

Z
Y

K
  
A

N
G
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L

S
K

I 

Znajomość środków 

językowych 

Mówienie Rozumienie wypowiedzi 

ustnych 

Pisanie Reagowanie Wiadomości i umiejętności  

pozajęzykowe 

Uczeń posługuje się 

słownictwem                        

w zakresie tematów:  

1. Ja i moi bliscy (rodzina, 

przyjaciele).  

2. Moje miejsce 

zamieszkania (mój, pokój).  

3. Jedzenie.  

4.przyroda wokół mnie.  

5. Ulubione rzeczy.  

6. Części ciała                           

i twarzy.   

7.  Ubrania. 

8. Święta i tradycje.  

9. Wybrane czynności, 

sport.  

10. Środki transportu. 

 

Uczeń: 

1. Powtarza wyrazy              

i proste zdania.  

2. Tworzy bardzo proste i 

krótkie wypowiedzi 

według wzoru.  

3. Recytuje wiersze, 

rymowanki, odgrywa 

dialogi, śpiewa piosenki.  

4. Używa poznane wyrazy 

i zwroty podczas zabawy. 

Uczeń: 

1. Rozumie bardzo proste 

wypowiedzi ustne, 

artykułowane wyraźnie                 

i powoli.  

2. Reaguje na polecenia.  

3. Rozumie sens krótkich 

wypowiedzi, opowiadań, 

bajek, historyjek oraz 

prostych piosenek                          

i wierszyków, szczególnie 

gdy są wspierane np. 

obrazkami, rekwizytami, 

ruchem, mimiką, gestami, 

dodatkowymi dźwiękami. 

4. Znajduje w wypowiedzi 

określone informacje.   

 

Uczeń: 

 1. przepisuje wyrazy i 

proste zdania. 

Uczeń: 

1. Reaguje werbalnie                         

i niewerbalnie na 

polecenia.  

2. Przedstawia siebie.   

3. Zadaje pytania i udziela 

odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów.   

4. Stosuje podstawowe 

zwroty grzecznościowe.   

5. wyraża swoje 

upodobania.   

 

 

Uczeń: 

1. Wie, że ludzie posługują 

się różnymi językami i aby 

się z nimi porozumieć, 

warto nauczyć się ich 

języka.  

2. Potrafi określić, czego 

się nauczył i wie, w jaki 

sposób może samodzielnie 

pracować nad językiem.  

3. Współpracuje z 

rówieśnikami w trakcie 

nauki.  

4. Korzysta ze źródeł 

informacji w języku 

angielskim. 
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Osiągnięcia                       

w zakresie słuchania 

 

Osiągnięcia w zakresie  mówienia 

 

Osiągnięcia w zakresie czytania 

 

 

Osiągnięcia w zakresie  

pisania 

Osiągnięcia w zakresie  

kształcenia językowego 

Osiągnięcia                            

w zakresie 

samokształcenia 

Uczeń: 

1. Uważnie słucha 

wypowiedzi i poleceń 

nauczyciela, innych  

osób w różnych 

sytuacjach szkolnych.           

2. Wykonuje zadania 

wg usłyszanych 

instrukcji, zadaje 

pytania ułatwiające 

rozumienie.                         

3. Uważnie słucha 

lektur  i innych tekstów 

czytanych przez 

rówieśników, 

nauczyciela lub inne 

osoby.  

4. W skupieniu słucha 

wypowiedzi osób 

podczas uroczystości 

szkolnych  i innych 

wydarzeń kulturalnych. 

5. Słucha tekstów 

interpretowanych 

artystycznie, szuka 

własnych wzorców 

poprawnej artykulacji             

i interpretacji słownej.          

6. Słucha panując nad 

chęcią nagłego  

wypowiadania się 

czeka na swoją kolej.  

Uczeń: 

1. Swobodnie odpowiada na pytania 

nauczyciela i innych osób, 

wypowiada się płynnie, wyraziście 

stosując adekwatne do sytuacji 

techniki języka mówionego.          

2. Formułuje właściwe pytania 

dotyczące sytuacji zadaniowych 

wypowiedzi ustnych rówieśników, 

nauczyciela, innych osób.  

3. Formułuje dłuższe wypowiedzi          

w formie  uporządkowanej                          

i rozwiniętej na tematy związane       

z przeżyciami, zadaniami, sytuacjami 

szkolnymi, lekturami, wydarzeniami 

kulturalnymi, poprawia swoje błędy.  

4. Wypowiada się w sposób logiczny 

na temat ilustracji, tekstów, nadaje  

im tytuły, wyodrębnia główne 

postaci, wyróżnia wskazane 

fragmenty.            

5. Układa opowiadanie w oparciu         

o historyjkę obrazkową, przeczytany 

tekst lub przeżycie oraz składa 

sprawozdanie z wykonanej pracy.  

6. Recytuje z pamięci wiersze oraz 

krótkie teksty prozatorskie zwracając 

uwagę na interpretację tekstu.   

7. Stale wzbogaca zasób słownictwa.  

8. Wykonuje eksperymenty językowe 

tworząc swoje formy wypowiedzi.  

 

Uczeń: 

1. Czyta głośno, płynnie poprawnie, 

wyraziście krótsze i dłuższe teksty 

literackie, popularno-naukowe                  

i swoje.        

2. Czyta po cichu w skupieniu 

krótsze i  dłuższe teksty zapisane 

drukiem i zapisane przez siebie.         

3. Wyodrębnia postacie i zdarzenia 

w utworach literackich, ustala 

kolejność zdarzeń i ich wzajemna 

zależność, odróżnia zdarzenia 

istotne od mniej istotnych, 

wskazuje postaci główne                           

i drugoplanowe, wskazuje cechy 

bohaterów i ocenia ich, uzasadnia 

swoją ocenę, odróżnia elementy 

fikcji literackiej od rzeczywistości. 

4. Wyszukuje fragmenty według 

niego najpiękniejsze, 

najważniejsze, wskazane lub 

niezrozumiałe.  

5. Układa dalsze ciągi czytanych 

tekstów, komponuje początek lub 

zakończenie, układa opowiadanie 

twórcze. 

6. Wyróżnia w czytanych tekstach 

dialog i potrafi go czytać. 

7. Korzysta z biblioteki, czyta 

wskazane lektury i pozycje 

literatury dziecięcej, samodzielnie 

wybiera pozycje literatury 

dziecięcej.  

Uczeń: 

1. Pisze zawsze dbając        

o poprawność i estetykę 

pisanych wyrazów. 

2. Zawsze poprawnie 

rozmieszcza tekst                       

w liniaturze i na stronie.        

3. Sprawdza i poprawia 

napisany tekst.  

4. Układa i zapisuje 

krótkie teksty (notatka, 

opis, opowiadanie, 

życzenia, zaproszenie) 

związane ilustracjami,                

z omawianą  tematyką, 

przeżyciami.  

5. przepisuje, pisze                       

z pamięci i ze słuchu 

wyrazy, zdania, krótkie 

teksty z zachowaniem 

poprawności ort.  

6. Zawsze pamięta                   

o znakach interp. i kropce 

na końcu zdania.  

7. Zapisuje poznane                      

i najczęściej stosowane 

skróty, w tym mat.  

8. Porządkuje wyrazy 

według kolejności 

alfabetycznej  wg 

pierwszej i kolejnej litery. 

9. Układa i zapisuje krótki 

plan wydarzeń. 

 

Uczeń: 

1. Poprawnie wyróżnia 

wyrazy w zdaniu, dzieli 

wyrazy na sylaby, podaje 

liczbę głosek i liter                  

w wyrazach.                          

2. Poprawnie rozpoznaje 

zdania oznajmujące, 

pytające, rozkazujące 

wypowiedziach ustnych  

i pisemnych. 

3. Przekształca  zdania 

oznajmujące na pytające  

i odwrotnie oraz zdania 

pojedyncze na złożone. 

4. Wyróżnia czasowniki, 

rzeczowniki, przymio- 

tniki i stosuje je                               

w poprawnych formach 

gramatycznych.  

5. Dobiera wyrazy                     

o znaczeniu przeciwnym 

oraz wyrazy pokrewne. 

6. Układa zdania                         

z rozsypanek lub 

samodzielnie zachowując 

ich poprawność.  

7. Rozróżnia różne 

rodzaje tekstów (opis, 

opowiadanie, list, 

notatka, ogłoszenie). 

Uczeń: 

1. Podejmuje 

próby zapisu 

nowych, 

samodzielnie 

poznanych 

wyrazów                      

i sprawdza ich 

poprawność  

korzystając ze 

słowniczka 

ortograficznego. 

2. Korzystania             

z innych źródeł 

informacji.  

3. Rozwija swoje 

zainteresowania 

polonistyczne.  

4. Wykorzystuje 

nabyte 

umiejętności do 

rozwiązywania 

problemów                    

i eksploracji 

świata, dbając              

o własny rozwój              

i tworząc 

indywidualne 

strategie uczenia 

się.  
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Osiągnięcia                        

w zakresie  rozumienia 

stosunków przestrzennych                   

i cech wielkościowych 

Osiągnięcia                            

w zakresie  rozumienia 

liczb i ich własności 

Osiągnięcia w zakresie  

posługiwania się liczbami 

 

Osiągnięcia w zakresie  

czytania tekstów 

Matematycznych 

Osiągnięcia w zakresie 

rozumienia pojęć 

geometrycznych 

Osiągnięcia w zakresie  

stosowania matematyki w 

sytuacjach życiowych i innych 

obszarach edukacji 

Uczeń: 

1. Poprawnie określa 

wzajemne położenie 

przedmiotów na płaszczyźnie              

i w przestrzeni. 

2. Określa i prezentuje 

kierunek ruchu osób i 

przedmiotów.  

3. Określa położenie 

prawo/lewo widzianej                     

z przodu i przedstawionej na 

fotografii lub ilustracji.  

4. Klasyfikuje i porównuje   

przedmioty pod względem 

wyróżnionej cechy.  

5. Bezbłędnie posługuje się 

pojęciami pion, poziom, skos. 

 

Uczeń: 
1. Liczy po 1, po 2, 5,10, itd. 

w przód            i wstecz  w 

zakresie 100.  

2. Odczytuje i zapisuje za 

pomocą cyfr, liczby w 

zakresie tysiąca oraz 

wybrane liczby do miliona 

(np. 1500, 10 000,           800 

000).  

3. Wyjaśnia znaczenie cyfr                

w zapisie liczby, wskazuje 

jedności, dziesiątki, setki 

itd., posługuje się liczbą 

porządkową. 

4. Porównuje i porządkuje 

liczby w zakresie  100, 

stosuje znaki <,>,=, stosuje 

określenia liczba „większa 

o” lub „mniejsza o”. 

Uczeń: 
1. Wyjaśnia istotę działań 

matematycznych – 

dodawania, odejmowania, 

mnożenia dzielenia oraz 

związki pomiędzy nimi, 

intuicyjnie korzysta z 

własności działań.  

2. Poprawnie dodaje, 

odejmuje                w pamięci 

w zakresie 100                        

z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego oraz w 

zakresie 1000 w prostszych 

przykładach.   

3. Poprawnie mnoży, dzieli                 

w pamięci w zakresie 100, 

mnoży w pamięci przez 10 

liczby mniejsze od 20.  

4. Rozwiązuje równania                   

z niewiadomą w postaci 

okienka (uzupełnia okienko). 

5. Stosuje własne strategie 

wykonując obliczenia  

6. Rozumie związek 

pomiędzy działaniami 

(działania wzajemnie 

odwrotne, zamiana 

dodawania jednakowych 

składników na działanie 

mnożenia, dzielenie jako 

podział na / po). 

7. Stosuje poznane ułatwienia 

podczas wykonywania 

obliczeń, wybiera dogodna 

dla siebie strategię. 

Uczeń: 
1. Dostrzega problem 

matematyczny, analizuje i 

rozwiązuje zadania tekstowe 

proste i złożone.  

2. Tworzy i stosuje własną 

strategię rozwiązania zadania 

zgodną z warunkami zadania.  

3. Opisuje rozwiązanie za 

pomocą działań, równań z 

okienkiem, rysunku lub w 

inny wybrany sposób.  

4. Układa treść zadania 

prostego do ilustracji, 

działania mat. lub sytuacji.  

5. Rozwiązuje i tworzy 

łamigłówki mat. 

wykorzystując różne formy 

aktywności, wybrane 

działania realizuje za pomocą 

prostych aplikacji 

komputerowych. 

Uczeń: 
1. Poprawnie rozpoznaje, 

nazywa w naturalnym 

otoczeniu i na rysunku 

podstawowe figury 

geometryczne.  

3. Kreśli przy wykorzystaniu 

linijki odcinki i łamane, 

rysuje figury z 

wykorzystaniem sieci 

kwadratowej.  

4. Poprawnie mierzy długość 

narysowanych odcinków, 

podaje wynik pomiaru 

również w wyrażeniach 

dwumianowanych. 

5. Posługuje się jednostkami 

długości: milimetr, centymetr, 

metr, kilometr. 

6. Mierzy obwody figur 

trójkąta, prostokąta  (w tym 

kwadratu). 

7. Rozumie pojęcie symetrii, 

dostrzega ja w środowisku 

przyrodniczym, sztuce 

użytkowej i innych 

wytworach człowieka. 

 

Uczeń: 
1. Klasyfikuje obiekty i różne 

elementy środowiska  w oparciu o 

wybraną cechę. 

2. Dzieli  na 2 i 4 równe części, 

stosuje pojęcia: połowa, ćwiartka, 

dwa i pół, cztery równe części, 

czwarta część.  

3. Wykonuje  obliczenia pieniężne, 

rozumie siłę nabywczą pieniądza, 

zamienia złote na grosze  i 

odwrotnie. 

4. Odczytuje, ustawia godziny i 

minuty na zegarze, wykonuje proste 

obliczenia czasowe, posługuje się 

jednostkami czasu, posługuje się 

stoperem, aplikacjami telefonu, 

komputera. 

5. Zapisuje daty przy użyciu 

znaków arabskich, nazw miesięcy 

lub zapisanych w postaci znaków 

rzymskich co najmniej do XII, 

wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe. 

6. Posługuje się pojęciami: gram, 

dekagram, kilogram, tona, 

wykonuje proste obliczenia 

wagowe. 7. Posługuje się pojęciem 

litr, pół litra, ćwierć litra wykonuje 

proste obliczenia pojemności.  

8. Odczytuje wskazanie 

termometru, wykonuje proste 

obliczenia. 

9. Wykorzystuje  gry planszowe do 

rozwijania myślenia strategicznego. 

10. Wykorzystuje umiejętności do 

rozwiązywania sytuacji 

problemowych, działań twórczych i 

eksploracji świata dbając o własny 

rozwój i tworząc indywidualne 

strategie uczenia się.  
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Osiągnięcia w zakresie  

rozumienia środowiska 

przyrodniczego 

 

Osiągnięcia w zakresie  funkcji 

życiowych człowieka, ochrony 

zdrowia, bezpieczeństwa                        

i odpoczynku 

Osiągnięcia w zakresie  

rozumienia przestrzeni 

geograficznej 

Uczeń: 

1. Rozpoznaje podstawowe rośliny i 

zwierzęta  występujące w Polsce i na 

świecie, rozróżnia gatunki hodowlane 

a także objęte ochroną.   

2. Rozpoznaje i podaje cechy istotne 

dla ekosystemów: łąka, pole, las, 

jezioro, morze. 3. Rozpoznaje 

wybrane zwierzęta i rośliny, których                

w naturalnych warunkach nie spotyka 

się w polskim środowisku 

przyrodniczym. 

4. Dostrzega zmiany zachodzące w 

przyrodzie, rozumie ich zmienność, 

wymienia cechy, które na nie 

wpływają. 

5. Prowadzi obserwacje pogody  

(kalendarz pogody). 

6. Prowadzi proste hodowle, 

obserwacje,  zapisuje swoje 

spostrzeżenia. 

7. Zna zasady opieki nad domowymi 

zwierzętami. 

8. Podejmuje  niektóre działania na 

rzecz ochrony przyrody, nie śmieci, 

szanuje rośliny, zachowuje ciszę                

w parku i lesie, segreguje odpady i ma 

świadomość przyczyn i skutków 

takiego postępowania. 

9. Wskazuje wybrane miejsca ochrony 

przyrody  w najbliższej okolicy.  

Uczeń: 

1. Orientuje się w wybranych 

zawodach ludzi związanych                          

z regionem  i ojczyzną szczególnie              

z rolą służb mundurowych. 

2. Zna numery alarmowe (112, 999, 

998, 997) i wie  w jakich sytuacjach  z 

nich korzystać i potrafi to zrobić. 

3. Reaguje stosownym zachowaniem 

w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa swojego i innej osoby. 

4. Zna podstawowe zasady ruchu 

drogowego obowiązujące pieszych.  

5. Zna i stosuje zasady 

bezpieczeństwa w środkach 

komunikacji. 

7. Orientuje się w zagrożeniach i wie, 

do kogo należy zwrócić się o pomoc.  

8. Stosuje się do zasad bezpieczeństwa 

w szkole, zna drogi ewakuacyjne. 

9. Rozumie konieczność stosowania 

zasad zdrowego odżywiania, dbania  o 

higienę osobistą i otoczenia. 

10. Ma świadomość istnienia zagrożeń 

wynikających ze zmiany w 

środowisku naturalnym. 

11. Ma świadomość obecności 

informacji nieprawdziwych 

przekazywanych przez różne źródła 

informacji. 

12. Ma świadomość z zagrożenia jakie 

niesie korzystanie ze współczesnych 

technologii, stosuje zasady etykiety. 

13. Ma świadomość pozytywnego 

znaczenia technologii w życiu 

człowieka.  

 

Uczeń: 

1. Rozumie pojęcie mapa i do czego 

służy, potrafi określić różnice 

pomiędzy różnymi rodzajami map. 

2. Określa podstawowe i pośrednie 

kierunki świata na mapie. 

3. Wskazuje na mapie fizycznej: 

wybrane obiekty geograficzne (miasta, 

rzeki itp.)  

4. Czyta proste plany                             

i mapy, odczytuje podstawowe znaki 

kartograficzne. 

5. Rozumie pojęcie Układu 

Słonecznego, wskazuje Ziemię  i 

rozumie jej miejsce w układzie 

słonecznym. 
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Osiągnięcia w zakresie  

rozumienia środowiska 

społecznego 

Osiągnięcia                 

w zakresie  

orientacji w czasie 

historycznym 

Uczeń: 
1. Identyfikuje się z grupą, do której 

należy: rodzina, klasa, szkoła,  drużyna 
sportowa, społeczność lokalna.  

2. Rozumie pojęcia: prawa, obowiązki, 

przestrzega ich i stosuje, respektuje 
normy i reguły postępowania w różnych 

grupach społecznych.                              
3.Przyjmuje konsekwencje swojego 

uczestnictwa w grupie i własnego 

postępowania w odniesieniu do 
przyjętych norm i zasad.  

4. Rozumie konieczność, potrzebę 

oceniania swojego postępowania 
względem innych odnosząc się do 

wartości takich jak: godność, honor, 

sprawiedliwość odpowiedzialność, 
obowiązkowość, przyjaźń, uczciwość, 

itp,  

5. Zna postać Tadeusza Kościuszki – 
patrona szkoły.  

6. Zna adres miejsca zamieszkania.                

7. Rozpoznaje i nazywa wybrane grupy 
społeczne, np.: drużyny sportowe, 

artystyczne i inne. 

8. Rozumie i stosuje pojęcia: 
porozumienie, umowa, społeczność 

lokalna, grupowa, państwo, Unia 

Europejska. 
9. Poznaje zwyczaje kultywowane                

w szkole, regionie, w państwie.  

10. Zna wybrane legendy i wydarzenia 
historyczne związane gminą, regionem, 

Polską,  wyróżnia postaci fikcyjne                        

i historyczne. 
11. Wdraża się do zgodnej                           

i odpowiedzialnej pracy zespołowej.  

12. Uczestniczy w wyborach do 
samorządu uczniowskiego, rozumie jego 

rolę.  

 

 

 

 

Uczeń: 
1. Zna i opowiada  

legendy i fakty 

historyczne związane 

wybranymi miastami     

i państwem.  

2. Wymienia dawne    

i obecną stolicę 

Polski, wymienia 

imiona i nazwiska 

wybranych władców 

Polski i aktualnego 

prezydenta.  

3. Rozpoznaje 

symbole narodowe, 

Unii Europejskiej              

i okazuje im 

szacunek.  

4. Odpowiedzialnie 

uczestniczy                      

w apelach 

poświęconych  

świętom narodowym. 

5. Gromadzi 

informacje                         

o wybitnych 

Polakach.  

6. Opisuje znaczenie 

dorobku minionych 

epok w życiu 

człowieka i jest 

świadomy jego 

wykorzystywania             

w codziennym życiu. 
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Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji  

i doświadczeń 

 

Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej 

 

Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych 

 

Uczeń: 

1. Wyróżnia i porównuje ze sobą w różnych rodzajach  

prac  plastycznych kształty, wielkości, proporcje, barwy, 

faktury oraz podaje ich nazwę. 

2. Rozróżnia w otoczeniu kompozycje zamknięte                

i otwarte, dostrzega zasady symetrii. 

3. Potrafi zaprojektować kompozycję zamkniętą.  

 

  

 

 

 

Uczeń: 

1. Wykonuje samodzielnie i w zespole prace plastyczne 

wykorzystując  potrzebne przybory i ekonomicznie 

materiały. 

2. Podejmuje działalność twórczą posługując się 

różnorodnymi materiałami i przyborami. 

3. Stosuje różnorodne środki wyrazu plastycznego: 

kształt, barwa, faktura. 

4. Wykonuje prace   z zastosowaniem   różnych technik. 

5. Wykonuje rekwizyty i projekty służące  

upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym. 

6. lustruje sceny i sytuacje inspirowane muzyką, baśnią, 

opowiadaniem.  

7. Tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej 

(plakaty, ulotki itp.).  

Uczeń: 

1. Rozpoznaje i nazywa wybrane dziedziny sztuki 

plastycznych. 

2. Rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł 

malarskich i graficznych. 

3. Rozpoznaje rzemiosło artystyczne  i sztukę ludową  

własnego oraz  wybranych regionów Polski. 

4. Wzbogaca wiedzę o pojęcia plastyczne: oryginał, 

kopia, reprodukcja,  
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Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy 

 

 

Osiągnięcia w zakresie  znajomości informacji 

technicznej, materiałów  i technologii wytwarzania 

 

Osiągnięcia w zakresie  stosowania narzędzi i obsługi 

urządzeń technicznych 

Uczeń: 

1. Zawsze utrzymuje porządek wokół siebie i porządkuje 

stanowisko pracy. 

2. Planuje i realizuje projekty wskazane i własne. 

3. Posługując się przyborami zwraca uwagę na 

bezpieczeństwo.  

  

 

 

Uczeń: 

1. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne 

z gotowych zestawów do montażu. 

2. Potrafi odczytać proste informacje o charakterze 

technicznym. 

3. Wykonuje prace techniczne wykorzystując potrzebne 

przybory i materiały z udziałem współczesnych 

technologii. 

4. zawsze ekonomicznie wykorzystuje materiały.  

 

Uczeń: 

1. Potrafi nazwać przedmioty codziennego użytku.  

2. Posiada podstawowe informacje o  urządzeniach 

stosowanych w przeszłości. 

3. Zna zasady korzystania  z urządzeń technicznych. 
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Osiągnięcia w zakresie 

rozumienia, analizowania 

rozwiązywania problemów 

 

Osiągnięcia w zakresie 

programowania i rozwiązywania 

problemów z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń 

cyfrowych 

Osiągnięcia w zakresie 

posługiwania się komputerem 

 

Osiągnięcia w zakresie 

rozwijania kompetencji 

społecznych 

 

Osiągnięcia  w zakresie 

przestrzegania  praw  i zasad  

bezpieczeństwa 

Uczeń: 

1. Układa w logicznej 

kolejności ilustracje, proste 

teksty, instrukcje. 

2. Potrafi ułożyć polecenie 

dla określonego planu 

działania. 

3. Rozwiązuje zagadki, 

rebusy, krzyżówki, które 

prowadzą do odkrywania 

prawidłowości.  

  

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

1. Wykorzystuje płytkę z programem, 

multimedialnym  na którym 

zamieszczone są, ilustrowane i 

zapisane informacje.  

2. Potrafi zaprogramować proste 

historyjki lub sytuacje według 

własnego lub zespołowego pomysłu. 

3. Tworzy proste rysunki, dokumenty 

tekstowe o różnorodnej tematyce, 

łączy tekstem z grafiką (tworząc np. 

zaproszenia, dyplomy, ulotki, 

ogłoszenia), powiększa, pomniejsza, 

kopiuje, wkleja i usuwa elementy 

graficzne i tekstowe. 

4. Prezentuje własne pomysły.  

5. Zapisuje efekty swojej pracy.  

Uczeń: 

1. Posługuje się komputerem lub 

innym urządzeniem cyfrowym             

w podstawowym zakresie. 

2. Uruchamia program, 

wykorzystywany podczas zajęć. 

3. Korzysta z programów: Word,  

Paint  i innych programów 

multimedialnych.   

4. Korzysta z wybranych 

zestawów ćwiczeń oraz               

z udostępnionych stron i 

zasobów internetowych.  

5. Wykonuje zadania według  

scenariusza gry edukacyjnej.  

6. Odtwarza animacje                    

i prezentacje multimedialne. 

Uczeń: 

1. Współpracuje                               

z rówieśnikami, wymienia się z 

nimi pomysłami                                 

i doświadczeniami. 

2. Potrafi wykorzystać 

technologię do komunikowania 

się.  

Uczeń: 

1. Posługuje się udostępnioną 

technologią zgodnie                         

z przyjętymi zasadami. 

2. Wie, jak trzeba korzystać               

z komputera, żeby nie narażać 

własnego zdrowia. 

3. Wie, dlaczego należy stosować 

się do ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera oraz 

sieci internetowych.  

 

E
D

U
K

A
C

J
A

  
M

U
Z

Y
C

Z
N

A
 

Osiągnięcia w zakresie słuchania 

muzyki 

 

Osiągnięcia w zakresie ekspresji 

muzycznej. Śpiew. 

Improwizacja ruchowa, rytmika  

i taniec 

 

Gra na instrumentach 

muzycznych 

 

Osiągnięcia w zakresie 

znajomości form zapisu dźwięku 

Uczeń: 

1. Słucha różnych odmian 

muzyki, potrafi określić jej 

charakter.  

2. Słucha muzyki w połączeniu                               

z aktywnością ruchową. 

3. Rozróżnia muzykę 

wykonywaną przez chór, solistę, 

orkiestrę. 

4. Rozróżnia charakter 

słuchanego utworu. 

5. Słucha w skupieniu krótkie 

utwory muzyczne.  

  

Uczeń: 

1. Wystukuje rytmy, 

improwizuje przy muzyce, 

odtwarza rytmy  głosem. 

2. Powtarza prostą melodię. 

3. Śpiewa  piosenki                                 

z dziecięcego repertuaru. 

4. Tworzy własne melodie do 

tekstu, śpiewanki. 

5. Rozpoznaje i śpiewa hymn 

Polski i szkoły.  

6. Śpiewa kilka wybranych 

krótkich piosenek w języku 

obcym. 

Uczeń: 

1. Wyraża ruchem swoje 

doznania w trakcie i po 

wysłuchaniu muzyki. 

2. Realizuje nieskomplikowane 

schematy rytmiczne ruchem 

całego ciała. 

3. Porusza się i tańczy według 

utworzonych przez siebie 

układów ruchowych.  

4. Wykorzystuje utwory 

muzyczne do animacji                  

i zabawy w grupie.  

 

Uczeń: 

1. Gra proste tematy rytmiczne 

na instrumentach perkusyjnych. 

2. Wykonuje proste instrumenty 

muzyczne z wykorzystaniem 

materiałów naturalnych. 

3. Tworzy akompaniament do 

śpiewu, stosuje gesty 

dźwiękotwórcze.  

4. Eksperymentuje i poszukuje 

dźwięków, fragmentów znanych 

melodii przy użyciu 

instrumentów muzycznych. 

Uczeń: 

1. Wie, że muzykę można 

zapisać na różnych nośnikach 

dźwięku. 

2. Zapisuje w zabawie                       

z instrumentami perkusyjnymi 

dźwięki poprzez układ 

piktogramów, klocków 

rytmicznych, kolorów, liczb oraz 

innych materiałów, form. 
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Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej  

i zdrowia 

 

Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych 

 

Osiągnięcia w zakresie różnych form 

rekreacyjnosportowych 

Uczeń:   
1. Utrzymuje w czystości ręce i całe ciało. 

2. Stosuje ubiór zamienny dostosowany do zajęć 

fizycznych. 

3. Rozumie konieczność systematycznego uprawiania 

ćwiczeń gimnastycznych i wyjaśnia jego znaczenie. 

4. Dba o prawidłową postawę podczas siedzenia                

w ławce.  

5. Ma świadomość znaczenia systematyczności                  

i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń. 

6. Uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w 

zakresie sprawności fizycznej. 

7. Akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę 

nie mogą być sprawne w jakiejś formie ruchu.   

  Uczeń:   
1. Przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń. 

2. Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne                             

z przyborem lub bez.  

3. Wykonuje ćwiczenia zręcznościowe.  

4. Pokonuje w biegu przeszkody sztuczne i naturalne, 

biega w zadany sposób lub z przyrządem.  

5.  Chwyta piłkę, rzuca piłką do celu i na odległość we 

wskazany sposób, toczy piłkę i kozłuje.  

6. Wykonuje ćwiczenia zwinnościowe.  

7. Samodzielnie wykonuje proste ćwiczenia 

zapobiegające wadom postawy.  

                                        

Uczeń:   

1. Wykonuje prawidłowo elementy ćwiczeń.  

2. Uczestniczy, organizuje gry i zabawy zespołowe                 

z wykorzystaniem przyboru lub bez.  

3. Respektuje zasady gier i zabaw, stosuje zasady fair 

play, uznaje  zwycięstwo innych.  

4. Respektuje indywidualne możliwości rówieśników 

zachowując powściągliwość w ocenianiu sprawności 

fizycznej rówieśników.  

5. Respektuje przepisy i reguły zabaw zespołowych, 

ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, 

rowerzystów, rolkarzy, biegaczy w celu zachowania 

bezpieczeństwa. 

6. Jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. 

hulajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach. 
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Znajomość 

środków 

językowych 

Mówienie Rozumienie 

wypowiedzi 

ustnych 

Rozumienie 

wypowiedzi 

pisemnych 

Pisanie Reagowanie Przetwarzanie 

tekstu 

Wiadomości                                  

i umiejętności  

pozajęzykowe 

Uczeń posługuje się 

bardzo 

podstawowym 

zasobem środków 

językowych 

dotyczących jego 

samego i jego 

najbliższego 

otoczenia, 

umożliwiającym 

realizację 

pozostałych 

wymagań ogólnych 

w zakresie 

następujących 

tematów:  

 1. Ja i moi bliscy 

(rodzina, 

przyjaciele).   

Uczeń: 

1. Powtarza wyrazy 

i proste zdania.   

2. Tworzy bardzo 

proste i krótkie 

wypowiedzi według 

wzoru   np. nazywa 

obiekty                      

z otoczenia                     

i opisuje je, nazywa 

czynności. 

3. Recytuje wiersze, 

rymowanki, 

odgrywa dialogi, 

śpiewa piosenki – 

samodzielnie lub w 

grupie np. w 

realizacji małych 

form teatralnych.  

Uczeń: 

rozumie bardzo 

proste wypowiedzi 

ustne, artykułowane 

wyraźnie                        

i powoli,                   

w standardowej 

odmianie języka:  

1. Reaguje na 

polecenia.  

2. Rozumie sens 

krótkich 

wypowiedzi, 

opowiadań, bajek                        

i historyjek oraz 

prostych piosenek                     

i wierszyków, 

szczególnie gdy są 

wspierane np. 

Uczeń: 

 Uczeń rozumie 

wyrazy oraz jedno- 

lub kilkuzdaniowe, 

bardzo proste 

wypowiedzi 

pisemne               

(np. historyjki 

obrazkowe                  

z tekstem, 

opowiadania):  

1. Rozumie ogólny 

sens tekstu, 

szczególnie gdy jest 

wspierany obrazem 

lub dźwiękiem.               

2. Znajduje               

w  wypowiedzi 

Uczeń: 

1. przepisuje 

wyrazy                    

i proste zdania.   

2. Pisze pojedyncze 

wyrazy                      

i zwroty.                 

3. Pisze bardzo 

proste i krótkie 

zdania według 

wzoru                         

i samodzielnie. 

Uczeń: 

1. Reaguje 

werbalnie                          

i niewerbalnie na 

polecenia.   

2. Przedstawia 

siebie i inne osoby - 

mówi np. jak się 

nazywa, ile ma lat, 

skąd pochodzi, co 

potrafi robić.                     

3. Zadaje pytania               

i udziela 

odpowiedzi                        

w ramach 

wyuczonych 

zwrotów. 

4. Stosuje 

podstawowe zwroty 

Uczeń: 

W zakresie 

przetwarzania 

tekstu uczeń 

nazywa w języku 

obcym 

nowożytnym np. 

osoby, zwierzęta, 

przedmioty, 

czynności  

– z najbliższego 

otoczenia oraz 

przedstawione              

w materiałach 

wizualnych i 

audiowizualnych. 

Uczeń: 

1. Wie, że ludzie 

posługują się 

różnymi językami i 

aby się z nimi 

porozumieć, warto 

nauczyć się ich 

języka. 

2. Posiada 

podstawowe 

informacje o 

krajach, w których 

ludzie posługują się 

danym językiem 

obcym. 

3. Potrafi określić, 

czego się nauczył                

i wie w jaki sposób 

może samodzielnie 
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2. Moje miejsce 

zamieszkania (mój 

pokój).  

3. Moja szkoła.  

4. Popularne 

zawody. 

5. Mój dzień, moje 

zabawy.  

6. Jedzenie.  

7. Sklep.  

8. Mój czas wolny i 

wakacje.  

9. Święta                            

i tradycje, mój kraj. 

10. Sport.  

11. Moje 

samopoczucie. 

12. Przyroda wokół 

mnie. 

13. Świat baśni                 

i wyobraźni.   

4. Używa poznane 

wyrazy i zwroty 

podczas zabawy. 

obrazkami, 

rekwizytami, 

ruchem, mimiką, 

gestami, 

dodatkowymi 

dźwiękami. 

3. Znajduje               

w wypowiedzi 

określone 

informacje. 

określone 

informacje.  

 

grzecznościowe  

(np. wita się                            

i żegna, dziękuje, 

prosi, przeprasza). 

5. Wyraża swoje 

upodobania. 

pracować nad 

językiem (np. przez 

oglądanie bajek                     

w języku obcym 

nowożytnym, 

korzystanie ze 

słowników 

obrazkowych i gier 

edukacyjnych. 

4. Współpracuje                   

z rówieśnikami                 

w trakcie nauki.  

5. Korzysta ze 

źródeł informacji w 

języku obcym 

nowożytnym (np. 

ze słowników 

obrazkowych, 

książeczek), 

również za pomocą 

technologii 

informacyjno- 

komunikacyjnych. 

 

 

 
 


