
Kryteria oceniania  osiągnięć uczniów
Klasa  III

Zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia 30.05.2014 r.

Edukacja polonistyczna

Czytanie

1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów
Uczeń: 
- nie czyta (nie 
sylabizuje, nie 
głoskuje)
Jest na etapie 
głoskowania lub 
łączenia głosek w 
sylaby, ale nie potrafi 
prawidłowo odczytać
nawet pojedynczych 
wyrazów

Uczeń:
- czyta sylabizując lub 
głoskując, często cicho 
i niewyraźnie,
- nie potrafi zastosować
właściwej intonacji,
- popełnia błędy 
podczas czytania,
- po przeczytaniu tekstu
ma kłopoty ze 
wskazaniem bohaterów,
- nie potrafi wskazać 
związku przyczynowo –
skutkowego,
- wymaga pomocy 
nauczyciela

Uczeń:
- czyta tekst wyrazami, 
zbyt wolno, często 
niewyraźnie,
- nie przestrzega w 
tekście znaków 
interpunkcyjnych, 
często gubi się podczas 
czytania,
- po przeczytaniu tekstu
nie zawsze potrafi 
wskazać jego 
bohaterów zależności 
między nimi,
- wypowiada się na 
temat tekstu po 
ukierunkowaniu 
dodatkowymi 
pytaniami nauczyciela

Uczeń:
- czyta dość sprawnie, 
na ogół prawidłowo,
- cicho, ale wyraźnie 
artykułuje wyrazy,
- stosuje zadowalające 
tempo i prawidłową 
intonację,
- rozumie czytany tekst,
wypowiada się na jego 
temat, potrafi wskazać 
główne postaci i 
czasami z pomocą 
nauczyciela potrafi 
wskazać związki 
przyczynowo -
skutkowe

Uczeń:
- czyta płynnie, 
bezbłędnie, głośno, 
wyraziście, pełnymi 
zdaniami, w 
optymalnym tempie, 
zachowując właściwą 
intonację,
- rozumie czytany tekst,
wypowiada się na jego 
temat, wskazuje główne
postaci i związki 
przyczynowo – 
skutkowe
- formułuje główną 
myśl zawartą a w treści

Uczeń:
- czyta płynnie, 
bezbłędnie, głośno, 
wyraziście, pełnymi 
zdaniami, w 
optymalnym tempie, 
zachowując właściwą 
intonację, czyta nowe 
teksty, książki, 
czasopisma,
- ustala kolejność 
zdarzeń i dostrzega ich 
wzajemną zależność, 
dokonuje oceny 
bohatera i uzasadnia 
swój sąd



Pisanie

1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów
Uczeń:
- myli litery podczas 
pisania,
- nieprawidłowo 
odtwarza kształt liter, 
nie mieści się w 
liniaturze,
- nie zna i nie stosuje 
zasad pisowni  -  
zamiast ortograficznych
ortograficznych,
- samodzielnie nie 
konstruuje wypowiedzi 
pisemnych, 

Uczeń:
- nieprawidłowo 
odtwarza kształt liter i 
ich nie łączy. Ma 
kłopoty z zachowaniem
właściwych proporcji w
liniaturze, 
nieprawidłowo przenosi
wyrazy, nie zawsze 
zachowuje właściwe 
odstępy między literami
i wyrazami,
- podczas 
przepisywania, pisania 
z pamięci i ze słuchu 
popełnia liczne błędy. 
Wybiórczo zna zasady 
ortograficzne, lecz ich 
nie stosuje,
- na ogół 
nieprawidłowo 
konstruuje wypowiedź 
pisemną, zapomina o jej
podstawowych 
częściach, posługuje się
prostymi zdaniami 
zawierającymi mało 
informacji, popełnia 
liczne błędy 

Uczeń:
- nie ma utrwalonego 
obrazu graficznego 
liter, ale łączy je w 
wyrazy. Często nie 
zachowuje proporcji i 
odstępów w liniach. Ma
kłopoty z 
komponowaniem tekstu
na stronie. Czasami źle 
nieprawidłowo przenosi
wyrazy.
- przepisuje teksty oraz 
pisze z pamięci i ze 
słuchu z błędami 
(często gubi się podczas
pisania, pomija litery i 
wyrazy, zna i stosuje 
zasady ortograficzne,
- nie zawsze pamięta o 
prawidłowej 
konstrukcji wypowiedzi
pisemnych, często 
zapomina o ich 
podstawowych 
częściach. Popełnia 
błędy gramatyczne, 
powodując niespójność 
nielogiczność 

Uczeń:
- prawidłowo odtwarza 
kształt i łączy litery. 
Pisze proporcjonalnie, 
we właściwych liniach, 
najczęściej prawidłowo 
komponuje tekst na 
stronie i przenosi 
wyrazy.
- poprawnie przepisuje 
teksty oraz pisze z 
pamięci i ze słuchu. 
Zna i najczęściej 
wykorzystuje poznane 
zasady ortograficzne,
- prawidłowo 
komponuje wypowiedzi
pisemne, posługuje się 
zdaniami prostymi 
rozwiniętymi. Są one 
dobrze prawidłowo 
zbudowane i 
dostarczają 
wyczerpujących 
informacji.

Uczeń:
-kreśli litery zgodnie z 
poznanym wzorem 
graficznym, a także 
prawidłowo je ze sobą 
łączy. Zachowuje 
prawidłowy kierunek 
kreślenia liter. 
Utrzymuje proporcje i 
odstępy w liniach oraz 
dobry układ tekstu na 
stronie,
- pisze ze słuchu i z 
pamięci prawidłowo i 
bezbłędnie. Zna i 
stosuje zasady 
ortograficzne.
- wypowiada się 
pisemnie w sposób 
poprawny pod 
względem 
gramatycznym i 
kompozycyjnym 
(trójczłonowa budowa 
opowiadania, 
wypowiedzi logiczne i 
spójne,
- posługuje się 
zdaniami złożonym 

Uczeń:
- układa i pisze ciekawe
teksty na dowolny 
temat,
- pisze opowiadania 
twórcze,
- pisze czytelnie, 
poprawnie pod 
względem 
gramatycznym, 
stylistycznym i 
ortograficznym,
- stosuje równoważniki 
zdań,
- umie zastosować 
dialog w opowiadaniu,
 



gramatyczne, wypowiedzi,
-na ogół posługuje się 
prostymi
nierozwiniętymi zdaniami

zawierającymi 
prawidłowe łączniki 
zdań.

Mówienie

1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów
Uczeń:
- nie wypowiada się na 
podany lub dowolny 
temat (odmawia 
odpowiedzi),
- nie zna alfabetu,
- nie rozpoznaje 
podstawowych części 
mowy ani rodzajów 
zdań,

Uczeń:
- nie potrafi 
samodzielnie 
wypowiedzieć się na 
podany lub dowolny 
temat, na pytania 
nauczyciela dotyczące 
tekstu odpowiada 
pojedynczymi 
wyrazami,
- posiada bardzo ubogi 
zasób słów, 
nieadekwatny do 
wieku,
- wypowiada się w 
sposób niespójny. 
Koncentruje się na 
mało ważnych 
elementach. 
Wypowiedzi są zbyt 
ogólne. Popełnia liczne 
błędy gramatyczne.  
Częściowo zna alfabet, 
nie układa wyrazów w 
kolejności 
alfabetycznej. 

Uczeń:
- niechętnie wypowiada
się. Potrzebuje 
sprzyjającej atmosfery i
zachęty nauczyciela. 
Potrafi poprawnie 
odpowiadać na pytania 
nauczyciela, najczęściej
robi to prostymi 
zdaniami lub 
równoważnikami zdań.
- posiada skromny 
zasób słów, ma kłopoty 
z wysławianiem się,
- Popełnia błędy 
logiczne, nie zachowuje
następstwa 
przyczynowo – 
skutkowego czy 
kolejności wydarzeń, 
czasami popełnia błędy 
gramatyczne,
- myli pojęcia z zakresu
fonetyki. Zna alfabet, 
ale ma problemy z 
ułożeniem wyrazów w 

Uczeń:
- wypowiada się 
swobodnie, poprawnie 
zbudowanymi 
zdaniami. Jego 
wypowiedzi wskazują 
na dobre zrozumienie 
zagadnienia,
- posiada dobry, 
właściwy do wieku 
zasób słów,
- zazwyczaj wypowiada
się w sposób spójny, 
logiczny i zgodny z 
zasadami gramatyki,
- poprawnie posługuje 
się pojęciami z zakresu 
fonetyki. Układa 
wyrazy w kolejności 
alfabetycznej, ale 
czasami ma problemy 
podczas korzystania ze 
słowników,
- zazwyczaj poprawnie 
odmienia poznane 
części mowy,

Uczeń:
- wypowiada się 
samorzutnie, bez 
niczyjej zachęty ma 
potrzebę dzielenia się 
swoimi przeżyciami i 
doświadczeniami,
- chętnie wypowiada się
na temat przeczytanej 
lektury, obejrzanego 
filmu czy 
wysłuchanego nagrania 
itp.
- wypowiedzi są 
wyczerpujące, 
wypowiada się 
poprawnym, bogatym 
językiem, zna wiele 
zwrotów i sformułowań
trafnie oddających to, 
co chce przekazać,
- wypowiada się w 
sposób uporządkowany,
pamięta o kolejności 
wydarzeń i związkach 
przyczynowo – 

Uczeń:
- tworzy samodzielnie 
wielozdaniowe 
wypowiedzi  na tematy 
wynikające z utworów 
literackich, filmów, 
spektakli, własnych 
doświadczeń i przeżyć,
- samodzielnie tworzy 
opowiadania twórcze,
- bez problemów 
samodzielnie korzysta 
ze słowników oraz 
innych materiałów 
źródłowych,
- samodzielnie, bez 
błędów znajduje w 
tekście i nazywa 
poznane części mowy.



- z trudem rozpoznaje 
podstawowe części 
mowy i rodzaje zdań

kolejności 
alfabetycznej. Wie, na 
jakie pytania 
odpowiadają poznane 
części mowy 
(rzeczownik, 
czasownik, przymiotnik
oraz przysłówek), ma 
jednak problemy z 
odnalezieniem ich w 
tekście. Odmienia tylko
niektóre z nich.
- zna trzy rodzaje zdań,

- najczęściej w 
wypowiedziach 
pisemnych i ustnych 
stosuje poprawne formy
gramatyczne i różne 
rodzaje zdań.

skutkowych. 
Wypowiedź jest 
zwięzła i poprawna pod
względem 
gramatycznym.

- sprawnie posługuje się
słownikami oraz innymi
materiałami 
źródłowymi,
- odmienia poznane 
części mowy. W 
wypowiedziach 
pisemnych zawsze 
stosuje poprawne formy
gramatyczne i różne 
rodzaje zdań.



Kompetencje matematyczne

Technika rachunkowa

1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów
Uczeń:
- popełnia błędy 
podczas liczenia (nawet
na konkretach)
Nie rozumie istoty 
poznanych działań 
arytmetycznych i ich 
nie wykonuje

Uczeń:
- nie rozumie istoty 
poznanych działań 
arytmetycznych. Z 
pomocą nauczyciela 
liczy wolno na 
konkretach.

Uczeń:
- rozumie i wykonuje 
działania dodawania i 
odejmowania w 
zakresie od 0 – 1000 
(bez przekroczenia 
progu dziesiątkowego) 
oraz mnożenia i 
dzielenia w zakresie
 0 - 100 ,ale często 
popełnia błędy

Uczeń:
- rozumie i wykonuje 
samodzielnie działania 
dodawania i 
odejmowania w 
zakresie od 0 – 1000 
oraz mnożenia i 
dzielenia w zakresie od 
0 – 100. 

Uczeń:
- rozumie i wykonuje 
samodzielnie, 
poprawnie i biegle 
cztery podstawowe 
działania arytmetyczne 
w dowolnym zakresie,

Uczeń:
- rozumie i stosuje 
własności czterech 
działań arytmetycznych 
i związków między 
nimi w dowolnym 
zakresie. Ja bym tu dała
że samodzielnie 
poprawnie i biegle 

Zadania tekstowe

1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów
Uczeń:
- nie zna procedury 
rozwiązywania zadania 
tekstowego,
- nie potrafi rozwiązać 
zadania tekstowego 
nawet przy pomocy 
nauczyciela,

Uczeń:
- przy pomocy 
nauczyciela rozwiązuje 
proste zadania 
tekstowe. Nie 
uwzględnia procedury 
rozwiązywania zadania 
tekstowego.

Uczeń:
- samodzielnie 
rozwiązuje i układa 
proste zadania 
tekstowe,

Uczeń:
- zadania złożone 
rozwiązuje jedynie z 
pomocą nauczyciela lub
według schematu. Nie 
zawsze postępuje 
zgodnie z procedurą 
rozwiązywania zadania 
tekstowego, proste 
zadania tekstowe 
rozwiązuje 

Uczeń:
- samodzielnie i 
bezbłędnie rozwiązuje 
proste i złożone zadania
tekstowe. Postępuje 
według procedury 
rozwiązywania zadań.

Uczeń:
- samodzielnie 
rozwiązuje dowolną 
metodą złożone zadania
wielodziałaniowe i 
układa treści zadań do 
sytuacji życiowej, 
rysunku, schematu 
graficznego i działania 
arytmetycznego, 
rozwiązuje także 



samodzielnie i na ogół 
bezbłędnie

zadania nietypowe

Wiadomości i umiejętności praktyczne

1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów
Uczeń:
- nie stosuje 
umiejętności 
matematycznych w 
praktyce,
- nie  rozpoznaje 
podstawowych figur 
geometrycznych,
- nie zna podstawowych
pojęć geometrycznych,

Uczeń:
- ma kłopoty z 
zastosowaniem 
umiejętności 
matematycznych w 
życiu codziennym. Z 
pomocą nauczyciela 
dokonuje prostych 
pomiarów długości, 
objętości i masy oraz 
prostych obliczeń 
pieniężnych, 
zegarowych i 
kalendarzowych,
- zna i rysuje 
podstawowe figury 
geometryczne, lecz 
rysunki są niedokładne,
-myli podstawowe 
pojęcia geometryczne 
(linia prosta, krzywa, 
łamana, odcinek, 
prostopadłość i 
równoległość).

Uczeń:
- prawidłowo i 
samodzielnie dokonuje 
prostych pomiarów 
długości, objętości i 
masy. Dokonuje 
prostych obliczeń 
pieniężnych, 
zegarowych i 
kalendarzowych. 
Stosuje skróty 
jednostek,
- zna cechy 
charakterystyczne 
podstawowych figur 
geometrycznych, 
potrafi je narysować i 
opisać,

Uczeń:
- samodzielnie i 
poprawnie dokonuje 
pomiarów długości, 
objętości i masy oraz 
obliczeń pieniężnych, 
zegarowych i 
kalendarzowych. 
Porównuje jednostki,
- wymienia cechy 
charakterystyczne figur 
płaskich oraz pojęć 
geometrycznych,
- starannie i dokładnie 
wykonuje rysunki, 
potrafi je opisać. Stara 
się wykorzystywać 
wiadomości 
geometryczne w życiu 
codziennym,
- dobrze orientuje się w 
przestrzeni i na 
płaszczyźnie.

Uczeń:
- umiejętności 
praktyczne dotyczące 
pomiarów długości, 
objętości, masy oraz 
obliczeń zegarowych, 
pieniężnych, 
kalendarzowych 
wykorzystuje 
prawidłowo i 
samodzielnie przy 
układaniu i 
rozwiązywaniu 
złożonych zadań 
tekstowych
- sprawnie oblicza 
obwody trójkątów, 
kwadratów i 
prostokątów,
- doskonale orientuje 
się w przestrzeni i na 
płaszczyźnie,
- bezbłędnie wskazuje i 
nazywa kierunki.

Uczeń:
- zawsze prawidłowo 
dokonuje pomiarów 
długości, objętości, 
masy oraz obliczeń 
zegarowych 
pieniężnych i 
kalendarzowych,
- wykorzystuje zdobytą 
wiedzę geometryczną 
do obliczeń obwodów i 
pól figur płaskich oraz 
przy układaniu i 
rozwiązywaniu 
złożonych zadań 
tekstowych,
- bezbłędnie wskazuje i 
nazywa kierunki 
główne i pośrednie.



Kompetencje przyrodnicze
1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów

Uczeń:
– nie prowadzi 
obserwacji, niechętnie 
wykonuje w zespole 
proste doświadczenia 
przyrodnicze;
– nie wykonuje 
zleconych obserwacji 
pogody, wymaga 
wsparcia przy 
formułowaniu 
wniosków;
– zwykle nazywa 
typowe krajobrazy 
Polski, ale nie umie 
samodzielnie wymienić 
ich cech;
– z pomocą umie opisać
życie wybranych roślin 
i zwierząt w poznanych 
ekosystemach: las, 
park, pole uprawne, 
sad, ogród, łąka, 
zbiorniki wodne; 
– stara się poprawnie 
nazywać wybrane 
gatunki zwierząt i roślin
typowych dla 
poznanych regionów 

Uczeń:
– pod kierunkiem 
nauczyciela prowadzi 
wskazane obserwacje, 
wykonuje w zespole 
proste doświadczenia 
przyrodnicze;
– zwykle samodzielnie 
wykonuje zlecone 
obserwacje pogody, ale 
wymaga wsparcia przy 
formułowaniu 
wniosków z 
dokonanych 
spostrzeżeń;
– zwykle nazywa 
typowe krajobrazy 
Polski, ale nie zawsze 
umie samodzielnie 
wymienić ich cechy;
– z nieznaczną pomocą 
umie opisać życie 
wybranych roślin i 
zwierząt w poznanych 
ekosystemach: las, 
park, pole uprawne, 
sad, ogród, łąka, 
zbiorniki wodne; 
– zna i zazwyczaj 

Uczeń:
– prowadzi obserwacje i
wykonuje w zespole 
proste doświadczenia 
przyrodnicze;
– stara się obserwować 
pogodę i wyciągać 
wnioski z dokonanych 
spostrzeżeń;
– rozpoznaje i zwykle 
poprawnie nazywa 
typowe krajobrazy 
Polski;
– umie opisać życie 
wybranych roślin i 
zwierząt w poznanych 
ekosystemach: las, 
park, pole uprawne, 
sad, ogród, łąka, 
zbiorniki wodne; 
 – rozpoznaje, potrafi 
nazwać niektóre 
gatunki zwierząt i roślin
typowych dla 
wybranych regionów;
– rozpoznaje i zwykle 
poprawnie nazywa 
większość poznanych 
zwierząt egzotycznych;

Uczeń:
– zwykle samodzielnie 
prowadzi obserwacje i 
proste doświadczenia 
przyrodnicze;
– obserwuje pogodę i 
zwykle samodzielnie 
wyciąga wnioski z 
dokonanych 
spostrzeżeń;
– rozpoznaje i trafnie 
nazywa typowe 
krajobrazy Polski;
– często dokładnie 
opisuje życie roślin i 
zwierząt w wybranych 
ekosystemach: las, 
park, pole uprawne, 
sad, ogród, łąka, 
zbiorniki wodne; 
– rozpoznaje i nazywa 
większość zwierząt i 
roślin typowych dla 
wybranych regionów;
– rozpoznaje i 
poprawnie nazywa 
poznane zwierzęta 
egzotyczne;
– z reguły samodzielnie

Uczeń:
– samodzielnie 
prowadzi obserwacje i 
proste doświadczenia 
przyrodnicze; 
– obserwuje pogodę i 
wyciąga wnioski z 
dokonanych 
spostrzeżeń;
– rozpoznaje typowe 
krajobrazy Polski;
– opisuje życie roślin i 
zwierząt w wybranych 
ekosystemach: las, 
park, pole uprawne, 
sad, ogród, łąka, 
zbiorniki wodne; 
– rozpoznaje i nazywa 
wszystkie zwierzęta i 
rośliny typowe dla 
wybranych regionów; 
– rozpoznaje i zawsze 
poprawnie nazywa 
poznane zwierzęta 
egzotyczne;
– objaśnia zależności 
zjawisk przyrody od 
pór roku;
– wymienia sposoby 

Uczeń:
– zawsze samodzielnie 
prowadzi obserwacje i 
proste doświadczenia 
przyrodnicze; 
– systematycznie 
obserwuje pogodę i 
samodzielnie wyciąga 
wnioski z dokonanych 
spostrzeżeń;
– biegle rozpoznaje 
typowe krajobrazy 
Polski;
– szczegółowo opisuje 
życie roślin i zwierząt w
wybranych 
ekosystemach: las, park,
pole uprawne, sad, 
ogród, łąka, zbiorniki 
wodne; 
– bezbłędnie rozpoznaje
i nazywa wszystkie 
zwierzęta i rośliny 
typowe dla wybranych 
regionów; 
– bezbłędnie rozpoznaje
i zawsze poprawnie 
nazywa poznane 
zwierzęta egzotyczne;



Polski;
–umie nazwać niektóre 
z poznanych zwierząt 
egzotycznych;
–z pomocą podaje 
przykłady zależności 
zjawisk przyrody od 
pór roku;
–z pomocą wymienia 
niektóre z poznanych 
sposobów 
przystosowania 
zwierząt do pór roku; 
– z pomocą podaje 
wybrane przykłady 
wpływów przyrody 
nieożywionej na życie 
ludzi, zwierząt i roślin;
– z pomocą nazywa 
części ciała i niektóre 
poznane narządy 
wewnętrzne człowieka i
zwierząt; 
– wie, że zdrowe 
żywienie i profilaktyka 
zdrowotna jest 
konieczna dla dobrego
funkcjonowania 
organizmu;
– nie zawsze dba o 
zdrowie i 
bezpieczeństwo swoje i 
innych;
– nie zna przykładów 
zagrożeń ze strony 

poprawnie nazywa 
wybrane gatunki 
zwierząt i roślin 
typowych dla 
poznanych regionów 
Polski;
– rozpoznaje i umie 
nazwać niektóre z 
poznanych zwierząt 
egzotycznych;
– podaje przykłady 
zależności zjawisk 
przyrody od pór roku;
– wymienia niektóre z 
poznanych sposobów 
przystosowania 
zwierząt do pór roku; 
– podaje wybrane 
przykłady wpływów 
przyrody nieożywionej 
na życie ludzi, zwierząt 
i roślin;
– z nieznaczną pomocą 
nazywa części ciała i 
niektóre poznane 
narządy wewnętrzne 
człowieka i zwierząt; 
– wie, że racjonalne 
żywienie i profilaktyka 
zdrowotna jest 
konieczna dla dobrego
funkcjonowania 
organizmu;
– zwykle stara się dbać 
o zdrowie i 

– objaśnia niektóre 
zależności zjawisk 
przyrody od pór roku;
– wymienia większość 
poznanych sposobów 
przystosowania 
zwierząt do pór roku; 
– zna i stara się 
samodzielnie podawać 
przykłady wpływów 
przyrody nieożywionej 
na życie ludzi, zwierząt 
i roślin;
– poprawnie nazywa 
części ciała i poznane 
narządy wewnętrzne 
człowieka i zwierząt;
– wie, że racjonalne 
żywienie i profilaktyka 
zdrowotna jest 
konieczna dla dobrego 
funkcjonowania 
organizmu; 
– stara się zawsze dbać 
o zdrowie i 
bezpieczeństwo swoje i 
innych;
– zna niektóre 
zagrożenia ze strony 
przyrody, umie podać 
przykłady 
przeciwdziałania im;
– rozumie rolę zwierząt,
podaje wybrane 
przykłady ich znaczenia

objaśnia zależności 
zjawisk przyrody od 
pór roku;
– poprawnie wymienia 
poznane sposoby 
przystosowania 
zwierząt do pór roku; 
– zna różne przykłady 
wpływów przyrody 
nieożywionej na życie 
ludzi, zwierząt i roślin;
– zwykle bezbłędnie 
nazywa części ciała i 
wybrane narządy 
wewnętrzne człowieka i
zwierząt;
– z reguły określa 
znaczenie racjonalnego 
żywienia i profilaktyki 
zdrowotnej dla dobrego
funkcjonowania 
organizmu;
– zazwyczaj dba o 
zdrowie i 
bezpieczeństwo swoje i 
innych;
– zna większość 
zagrożeń ze strony 
przyrody i potrafi 
wskazać sposoby 
przeciwdziałania im; 
– rozumie rolę zwierząt 
i podaje liczne 
przykłady ich znaczenia
dla środowiska;

przystosowania 
zwierząt do pór roku; 
– zna wpływ przyrody 
nieożywionej na życie 
ludzi, zwierząt i roślin; 
– bezbłędnie nazywa 
części ciała i wybrane 
narządy wewnętrzne 
człowieka i zwierząt;
– rozumie znaczenie 
racjonalnego żywienia i
profilaktyki 
zdrowotnej; 
– dba o zdrowie i 
bezpieczeństwo swoje i 
innych;
– wie, jakie są 
zagrożenia ze strony 
przyrody i potrafi 
wskazać sposoby 
przeciwdziałania im; 
– rozumie rolę i 
znaczenie zwierząt dla 
środowiska;
– wymienia liczne 
przykłady szkodliwych 
dla przyrody działań 
człowieka;
– rozumie potrzebę i 
stosuje w praktyce 
oszczędzanie wody i 
segregację śmieci; 
– zawsze chętnie 
podejmuje działania na 
rzecz ochrony przyrody

– rzeczowo objaśnia 
zależności zjawisk 
przyrody od pór roku;
– bezbłędnie wymienia 
sposoby przystosowania
zwierząt do pór roku; 
– rzeczowo objaśnia 
wpływ przyrody 
nieożywionej na życie 
ludzi, zwierząt i roślin; 
– zawsze bezbłędnie 
nazywa części ciała i 
wybrane narządy 
wewnętrzne człowieka i
zwierząt;
– rozumie znaczenie i 
stosuje racjonalne 
żywienie i profilaktykę 
zdrowotną; 
– zawsze dba o zdrowie
i bezpieczeństwo swoje 
i innych;
– wie, jakie są 
zagrożenia ze strony 
przyrody i w miarę 
możliwości realizuje 
sposoby 
przeciwdziałania im; 
– rozumie i uzasadnia 
rolę i znaczenie 
zwierząt dla 
środowiska;
– bezbłędnie wymienia 
liczne przykłady 
szkodliwych dla 



przyrody; 
– z pomocą podaje 
wybrane przykłady 
znaczenia zwierząt dla 
środowiska;
– wymienia przykłady 
szkodliwych dla 
przyrody działań 
człowieka; 
– z pomocą podaje 
przykłady potrzeby 
oszczędzania wody i 
segregacji śmieci; 
– nie podejmuje 
wspólnego działania na 
rzecz ochrony przyrody
w swoim środowisku;
–nie wykonuje 
przydzielonych zadań w
akcjach ekologicznych 
wykraczających poza 
środowisko lokalne. 

bezpieczeństwo swoje i 
innych;
– zna przykłady 
zagrożeń ze strony 
przyrody, zwykle umie 
podać przykłady 
przeciwdziałania im; 
– czasem podaje 
wybrane przykłady 
znaczenia zwierząt dla 
środowiska;
– wymienia przykłady 
szkodliwych dla 
przyrody działań 
człowieka; 
– podaje przykłady 
poznanych uzasadnień 
potrzeby oszczędzania 
wody i segregacji 
śmieci; 
– podejmuje wspólne 
działania na rzecz 
ochrony przyrody w 
swoim środowisku;
– wykonuje 
przydzielone zadania w 
akcjach ekologicznych 
wykraczających poza 
środowisko lokalne

dla środowiska;
– wymienia przykłady 
szkodliwych dla 
przyrody działań 
człowieka;
– rozumie i podaje 
przykładowe 
uzasadnienia potrzeby 
oszczędzania wody i 
segregacji śmieci; 
– podejmuje działania 
na rzecz ochrony 
przyrody w swoim 
środowisku; 
– razem z zespołem 
angażuje się w akcje 
ekologiczne 
wykraczające poza 
środowisko lokalne. 

-wymienia przykłady 
szkodliwych dla 
przyrody działań 
człowieka;
– rozumie potrzebę i 
często stosuje w 
praktyce oszczędzanie 
wody i segregację 
śmieci; 
– zwykle chętnie 
podejmuje działania na 
rzecz ochrony przyrody
w swoim środowisku;
– czasami angażuje się 
w akcje ekologiczne 
wykraczające poza 
środowisko lokalne. 

 

w swoim środowisku;
– angażuje się w akcje 
ekologiczne 
wykraczające poza 
środowisko lokalne. 
 

przyrody działań 
człowieka;
– rozumie potrzebę i 
systematycznie stosuje 
w praktyce 
oszczędzanie wody i 
segregację śmieci; 
– samodzielnie chętnie 
podejmuje działania na 
rzecz ochrony przyrody 
w swoim środowisku;
– z własnej inicjatywy 
angażuje się w akcje 
ekologiczne 
wykraczające poza 
środowisko lokalne.



Kompetencje muzyczne

1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów
Uczeń:
-unika śpiewania 
poznanych piosenek 
solo i z zespołem, nie 
zna hymnu 
państwowego
– tylko z pomocą 
realizuje podanymi 
formami ruchu i głosu 
opracowane tematy 
rytmiczne;
– ma problemy z 
rozpoznawaniem 
podstawowych 
elementów muzyki;
– potrzebuje wsparcia 
przy rozpoznawaniu 
podstawowych form 
muzycznych, z pomocą 
radzi sobie z 
określaniem sposobów 
ich wykonania (solo, 
chór, orkiestra);
– tylko pod kierunkiem 
nauczyciela tworzy 
krótkie, proste układy 
rytmiczne i z pomocą 

Uczeń:
– śpiewa z niechęcią, z 
zespołem wybrane 
piosenki oraz z 
nieznaczną pomocą 
śpiewa z pamięci hymn 
państwowy;
– z nieznaczną pomocą 
realizuje podanymi 
formami ruchu i głosu 
opracowane tematy 
rytmiczne;
– zwykle rozpoznaje 
podstawowe elementy 
muzyki, ale czasem 
wymaga pomocy;
– czasami potrzebuje 
wsparcia przy 
rozpoznawaniu 
podstawowych form 
muzycznych, radzi 
sobie z określaniem 
sposobów ich 
wykonania (solo, chór, 
orkiestra);
– pod kierunkiem 
nauczyciela tworzy 

Uczeń:
 – śpiewa z pamięci 
wybrane piosenki oraz 
hymn państwowy;
– stara się samodzielnie
realizować podanymi 
formami ruchu i głosu 
większość tematów 
rytmicznych;
– zwykle poprawnie 
rozpoznaje podstawowe
elementy muzyki;
– często poprawnie 
rozpoznaje podstawowe
formy muzyczne oraz 
sposoby ich wykonania 
(solo, chór, orkiestra);
– czasami tworzy 
krótkie, proste układy 
rytmiczne i podejmuje 
próby improwizowania 
głosem, gestem lub na 
instrumentach 
muzycznych; 
– rozpoznaje głosy 
ludzkie (sopran, bas) i 
wybrane instrumenty 

Uczeń:
– śpiewa z pamięci 
większość poznanych 
piosenek oraz hymn 
państwowy; 
– zwykle samodzielnie 
realizuje różnymi 
formami ruchu i głosu 
większość tematów 
rytmicznych;
– rozpoznaje 
podstawowe elementy 
muzyki; 
– zwykle bezbłędnie 
rozpoznaje podstawowe
formy muzyczne oraz 
sposoby ich wykonania 
(solo, chór, orkiestra);
– tworzy krótkie układy
rytmiczne, chętnie 
improwizuje głosem, 
gestem i na 
instrumentach 
muzycznych;
– rozpoznaje głosy 
ludzkie (sopran, bas) i 
większość poznanych 

Uczeń:
– śpiewa z pamięci 
wszystkie poznane 
piosenki oraz hymn 
państwowy;
– realizuje różnymi 
formami ruchu i głosu 
wszystkie tematy 
rytmiczne; 
– bezbłędnie rozpoznaje
podstawowe elementy 
muzyki;
– bezbłędnie rozpoznaje
podstawowe formy 
muzyczne oraz sposoby
ich wykonania 
(solo, chór, orkiestra);
– tworzy własne układy
rytmiczne, chętnie 
improwizuje głosem, 
gestem i na 
instrumentach 
muzycznych;
– rozpoznaje głosy 
ludzkie (sopran, bas) i 
różne instrumenty 
muzyczne;

Uczeń:
-chętnie śpiewa z 
pamięci wszystkie 
poznane piosenki oraz 
hymn państwowy;
- chętnie samodzielnie 
realizuje różnymi 
formami ruchu i głosu 
wszystkie tematy 
rytmiczne; 
– bezbłędnie rozpoznaje
podstawowe elementy 
muzyki;
-zawsze bezbłędnie 
rozpoznaje podstawowe
formy muzyczne oraz 
sposoby ich wykonania 
(solo, chór, orkiestra);
– tworzy własne układy 
rytmiczne, zawsze 
chętnie improwizuje 
głosem, gestem i na 
instrumentach 
muzycznych;
– rozpoznaje głosy 
ludzkie (sopran, bas) i 
usłyszane instrumenty 



podejmuje próby 
improwizowania 
wybranym sposobem 
(głosem, gestem lub na 
instrumentach 
muzycznych);
– rozpoznaje głosy 
ludzkie i wybiórczo 
instrumenty muzyczne;
– po opracowaniu, z 
pomocą, potrafi zagrać 
układy kilku dźwięków 
na instrumentach 
melodycznych oraz 
odtworzyć proste rytmy
na instrumentach 
perkusyjnych; 
– tylko z pomocą 
nauczyciela odczytuje 
wybrane znaki notacji 
muzycznej;
–nie uczestniczy w 
żadnych formach ruchu 
przy muzyce
To też bym nieco 
zmieniła: 
-stara się kulturalnie 
uczestniczyć w 
koncertach i 
przyjmować właściwą 
postawę podczas 
odtwarzania hymnu 
państwowego, ale nie 
zawsze mu się to udaje
– niechętnie słucha 

krótkie, proste układy 
rytmiczne i podejmuje 
próby improwizowania 
wybranym sposobem 
(głosem, gestem lub na 
instrumentach 
muzycznych);
– rozpoznaje głosy 
ludzkie i niektóre 
instrumenty muzyczne;
– po opracowaniu 
potrafi zagrać układy 
kilku dźwięków na 
instrumentach 
melodycznych oraz 
odtworzyć proste rytmy
na instrumentach 
perkusyjnych; 
– z pomocą nauczyciela
odczytuje wybrane 
znaki notacji 
muzycznej;
– tańczy z zespołem 
krakowiaka i polkę; 
– zwykle stara się 
kulturalnie uczestniczyć
w koncertach, stara się 
przyjmować właściwą 
postawę podczas 
odtwarzania hymnu 
państwowego; 
– stara się aktywnie 
słuchać muzyki, z 
nieznaczną pomocą 
określa jej nastrój i 

muzyczne; 
– po opracowaniu stara 
się grać proste rytmy i 
krótkie melodie z 
zastosowaniem 
instrumentów 
perkusyjnych i 
melodycznych; 
– zwykle poprawnie 
odczytuje większość 
poznanych znaków 
notacji muzycznej; 
– tańczy krakowiaka i 
polkę, zna niektóre 
kroki innych poznanych
tańców ludowych;
– stara się kulturalnie 
uczestniczyć w 
koncertach, przyjmuje 
właściwą postawę 
podczas odtwarzania 
hymnu państwowego; 
– zazwyczaj aktywnie 
słucha muzyki, radzi 
sobie z określaniem jej 
nastroju i charakteru.

 

instrumentów 
muzycznych; 
– po opracowaniu gra 
proste rytmy i melodie 
z zastosowaniem 
instrumentów 
perkusyjnych i 
melodycznych; 
– zwykle poprawnie 
odczytuje znaki notacji 
muzycznej; 
– tańczy krakowiaka i 
polkę, zna podstawowe 
kroki innych poznanych
tańców ludowych;
– zazwyczaj kulturalnie
uczestniczy w 
koncertach, przyjmuje 
właściwą postawę 
podczas odtwarzania 
hymnu państwowego; 
– aktywnie słucha 
muzyki, zwykle 
samodzielnie określa jej
nastrój i charakter.
 

– gra proste rytmy i 
melodie z 
wykorzystaniem 
instrumentów 
perkusyjnych i 
melodycznych; 
– odczytuje bezbłędnie 
znaki notacji 
muzycznej;
– tańczy wszystkie 
poznane tańce ludowe;
– zawsze kulturalnie 
uczestniczy w 
koncertach i przyjmuje 
właściwą postawę 
podczas odtwarzania 
hymnu państwowego; 
– aktywnie słucha 
muzyki, określa jej 
charakter i nastrój. 

muzyczne; 
– gra różne rytmy i 
melodie z 
wykorzystaniem 
instrumentów 
perkusyjnych i 
melodycznych; 
–samodzielnie,  
bezbłędnie poprawnie 
odczytuje znaki notacji 
muzycznej; 
–bezbłędnie  tańczy 
wszystkie poznane 
tańce ludowe;
– zawsze kulturalnie i 
chętnie uczestniczy w 
koncertach i przyjmuje 
właściwą postawę 
podczas odtwarzania 
hymnu państwowego
– aktywnie słucha 
muzyki, określa jej 
charakter i nastrój, 
tworzy ilustracje 
dźwiękowe do tekstów. 



muzyki, nie potrafi 
określić jej nastroju i 
charakteru.

charakter.

Kompetencje plastyczne

1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów
Uczeń:
– niechętnie podejmuje 
działalność twórczą, 
stosuje tylko jeden 
środek wyrazu; 
– nie radzi sobie z 
trafnym doborem 
materiałów, narzędzi i 
technik plastycznych;
– tworzy tylko proste, 
schematyczne 
kompozycje na 
płaszczyźnie i w 
przestrzeni;
– tylko schematycznie 
ilustruje sceny realne i 
fantastyczne, wykonuje 
proste rekwizyty, nie 
dba o estetykę prac;
–nie uczestniczy w 
zbiorowych formach 
życia kulturalnego 
szkoły, czasem również
środowiska;
 – nie stara się 
korzystać z przekazów 

Uczeń:
– podejmuje działalność
twórczą, ale stosuje 
tylko wybrane środki 
wyrazu; 
– nie zawsze radzi sobie
z trafnym doborem 
materiałów, narzędzi i 
technik plastycznych;
– tworzy proste, 
schematyczne 
kompozycje na 
płaszczyźnie i w 
przestrzeni;
– zwykle 
schematycznie ilustruje 
sceny realne i 
fantastyczne, wykonuje 
proste rekwizyty, nie 
zawsze dba o estetykę 
prac;
– uczestniczy w 
zbiorowych formach 
życia kulturalnego 
szkoły, czasem również
środowiska; 

Uczeń:
– chętnie podejmuje 
działalność twórczą, ale
stosuje tylko niektóre 
środki wyrazu;
– radzi sobie z trafnym 
doborem materiałów, 
narzędzi i technik 
plastycznych;
– tworzy zazwyczaj 
proste kompozycje na 
płaszczyźnie i w 
przestrzeni;
– czasami twórczo 
ilustruje sceny realne i 
fantastyczne, wykonuje 
proste rekwizyty, ale 
nie zawsze dba o 
estetykę prac;
– uczestniczy w 
większości form życia 
kulturalnego szkoły i 
środowiska; 
– czasami korzysta z 
przekazów medialnych;
– realizuje w zespole 

Uczeń:
– zwykle chętnie 
podejmuje działalność 
twórczą; często stosuje 
różnorodne środki 
wyrazu;
– zwykle trafnie 
dobiera materiały, 
narzędzia i techniki 
plastyczne;
– tworzy ciekawe 
kompozycje na 
płaszczyźnie i w 
przestrzeni;
– z reguły twórczo i 
estetycznie ilustruje 
sceny realne i 
fantastyczne, wykonuje 
proste rekwizyty;
– chętnie uczestniczy w
życiu kulturalnym 
szkoły i środowiska;
– korzysta z przekazów 
medialnych;
– czasami realizuje 
samodzielnie proste 

Uczeń:
– chętnie podejmuje 
działalność twórczą; 
stosuje zawsze bogate i 
różnorodne środki 
wyrazu;
– trafnie dobiera 
materiały, narzędzia i 
techniki plastyczne;
– ciekawie komponuje 
na płaszczyźnie i w 
przestrzeni;
– twórczo i estetycznie 
ilustruje sceny realne i 
fantastyczne, wykonuje 
proste rekwizyty;
– systematycznie 
uczestniczy w życiu 
kulturalnym szkoły i 
środowiska; 
– często korzysta z 
przekazów medialnych;
– samodzielnie realizuje
proste projekty w 
zakresie form 
użytkowych;

Uczeń:
– zawsze chętnie 
podejmuje działalność 
twórczą; stosuje zawsze
bogate i różnorodne 
środki wyrazu;
– zawsze trafnie i 
oryginalnie dobiera 
materiały, narzędzia i 
techniki plastyczne;
– kreatywnie 
komponuje na 
płaszczyźnie i w 
przestrzeni;
– zawsze twórczo i 
estetycznie ilustruje 
sceny realne i 
fantastyczne, wykonuje 
rekwizyty;
– aktywnie i 
systematycznie 
uczestniczy w życiu 
kulturalnym szkoły i 
środowiska; 
– chętnie samodzielnie 
korzysta z przekazów 



medialnych; 
– nie wykonuje 
przydzielonych zadań w
realizacji zespołowej 
prostych projektów w 
zakresie form 
użytkowych;
–nie próbuje 
rozpoznawać i nazywać
wybranych z poznanych
dzieł polskich i 
europejskich sztuk 
plastycznych, filmu i 
fotografii, architektury, 
rzemiosła i sztuki 
ludowej; 
– nie radzi sobie z 
opisywaniem 
poznanych dzieł sztuki, 
nie rozumie terminów 
właściwych dla 
poszczególnych 
dziedzin działalności 
twórczej, a w podanych
sytuacjach posługuje się
tylko nielicznymi. 

– z nieznaczną pomocą 
nauczyciela stara się 
korzystać z przekazów 
medialnych; 
– wykonuje 
przydzielone zadania w 
realizacji zespołowej 
prostych projektów w 
zakresie form 
użytkowych;
– pod kierunkiem 
nauczyciela próbuje 
rozpoznawać i nazywać
wybrane z poznanych 
dzieł polskich i 
europejskich sztuk 
plastycznych, filmu i 
fotografii, architektury, 
rzemiosła i sztuki 
ludowej; 
– przy pomocy 
nauczyciela radzi sobie 
z opisywaniem 
poznanych dzieł sztuki, 
ale nie zawsze rozumie 
terminy właściwe dla 
poszczególnych 
dziedzin działalności 
twórczej, a w podanych
sytuacjach posługuje się
tylko nielicznymi. 

proste projekty w 
zakresie form 
użytkowych;
– rozpoznaje i nazywa 
wybrane z poznanych 
dzieł polskich i 
europejskich sztuk 
plastycznych, filmu i 
fotografii, architektury, 
rzemiosła i sztuki 
ludowej;
– opisuje poznane 
dzieła sztuki pod 
kierunkiem 
nauczyciela;
– zna i w większości 
rozumie wybrane 
terminy właściwe dla 
poszczególnych 
dziedzin działalności 
twórczej, w podanych 
sytuacjach stara się 
posługiwać się nimi. 

projekty w zakresie 
form użytkowych;
– zazwyczaj bezbłędnie
rozpoznaje i nazywa 
większość poznanych 
dzieł polskich i 
europejskich sztuk 
plastycznych, filmu i 
fotografii, architektury, 
rzemiosła i sztuki 
ludowej; 
– często samodzielnie 
opisuje poznane dzieła 
sztuki, zwykle 
posługuje się 
elementarnymi 
terminami właściwymi 
dla poszczególnych 
dziedzin działalności 
twórczej. 

– rozpoznaje i nazywa 
poznane dzieła polskich
i europejskich sztuk 
plastycznych, filmu i 
fotografii, architektury, 
rzemiosła i sztuki 
ludowej;
–opisuje dzieła sztuki, 
posługując się 
elementarnymi 
terminami właściwymi 
dla poszczególnych 
dziedzin działalności 
twórczej. 

medialnych;
– zawsze samodzielnie 
realizuje proste projekty
w zakresie form 
użytkowych;
– bezbłędnie rozpoznaje
i nazywa poznane 
dzieła polskich i 
europejskich sztuk 
plastycznych, filmu i 
fotografii, architektury, 
rzemiosła i sztuki 
ludowej;
–samodzielnie opisuje 
dzieła sztuki, 
posługując się 
terminami właściwymi 
dla poszczególnych 
dziedzin działalności 
twórczej. 



Kompetencje wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów

Uczeń: 
– niechętnie realizuje 
wybrane ćwiczenia 
równoważne, siłowe, 
wytrzymałościowe i w 
zakresie treningu 
zdrowotnego;
–nie wykazuje 
przewidywanej dla 
wieku zwinności, 
szybkości i gibkości w 
realizowanych 
zadaniach ruchowych 
(biegach, skokach, 
przeskokach, rzutach, 
chwytach, kozłowaniu 
piłki i innych); 
– nie przyjmuje 
poprawnej pozycji 
wyjściowej i ustawienia
do ćwiczeń, nie stara 
się koordynować 
ruchów własnego ciała;
– pokonuje niektóre 
przeszkody naturalne i 
sztuczne, przeskakuje 
jednonóż i obunóż nad 

Uczeń:
– sprawnie realizuje 
wybrane ćwiczenia 
równoważne, siłowe, 
wytrzymałościowe i w 
zakresie treningu 
zdrowotnego;
– wykazuje niższą niż 
przewidywana dla 
wieku zwinność, 
szybkość i gibkość w 
realizowanych 
zadaniach ruchowych 
(biegach, skokach, 
przeskokach, rzutach, 
chwytach, kozłowaniu 
piłki i innych); 
– przyjmuje poprawne 
pozycje wyjściowe i 
ustawienia do ćwiczeń, 
stara się koordynować 
ruchy własnego ciała;
– z reguły sprawnie 
pokonuje niektóre 
przeszkody naturalne i 
sztuczne, przeskakuje 
jednonóż i obunóż nad 

Uczeń:
– z reguły sprawnie 
realizuje większość 
ćwiczeń 
równoważnych, 
siłowych, 
wytrzymałościowych i 
w zakresie treningu 
zdrowotnego; 
– wykazuje 
odpowiednią do wieku 
zwinność, szybkość i 
gibkość w 
realizowanych 
zadaniach ruchowych 
(biegach, skokach, 
przeskokach, rzutach, 
chwytach, kozłowaniu 
piłki i innych); 
– zwykle bezbłędnie 
przyjmuje pozycje 
wyjściowe i ustawienia 
do ćwiczeń, koordynuje
ruchy własnego ciała;
– sprawnie pokonuje 
przeszkody naturalne i 
sztuczne, przeskakuje 

Uczeń:
– zazwyczaj sprawnie 
realizuje ćwiczenia 
równoważne, siłowe, 
wytrzymałościowe i w 
zakresie treningu 
zdrowotnego; 
– wykazuje wyższą od 
przeciętnej zwinność, 
szybkość i gibkość w 
realizowanych 
zadaniach ruchowych 
(biegach, skokach, 
przeskokach, rzutach, 
chwytach, kozłowaniu 
piłki i innych); 
– najczęściej bezbłędnie
przyjmuje pozycje 
wyjściowe i ustawienia 
do ćwiczeń, koordynuje
ruchy własnego ciała;
– najczęściej sprawnie 
pokonuje przeszkody 
naturalne i sztuczne, 
przeskakuje jednonóż i 
obunóż nad niskimi 
przeszkodami;

Uczeń:
– sprawnie realizuje 
ćwiczenia równoważne,
siłowe, 
wytrzymałościowe i w 
zakresie treningu 
zdrowotnego; 
– najczęściej wykazuje 
doskonałą zwinność, 
szybkość i gibkość w 
realizowanych 
zadaniach ruchowych 
(biegach, skokach, 
przeskokach, rzutach, 
chwytach, kozłowaniu 
piłki i innych); 
– bezbłędnie przyjmuje 
pozycje wyjściowe i 
ustawienia do ćwiczeń, 
koordynuje ruchy 
własnego ciała;
– zawsze sprawnie 
pokonuje przeszkody 
naturalne i sztuczne, 
przeskakuje jednonóż i 
obunóż nad niskimi 
przeszkodami;

Uczeń:
– bardzo sprawnie 
realizuje ćwiczenia 
równoważne, siłowe, 
wytrzymałościowe i w 
zakresie treningu 
zdrowotnego; 
– zawsze wykazuje 
doskonałą zwinność, 
szybkość i gibkość w 
realizowanych 
zadaniach ruchowych 
(biegach, skokach, 
przeskokach, rzutach, 
chwytach, kozłowaniu 
piłki i innych); 
– zawsze bezbłędnie 
przyjmuje pozycje 
wyjściowe i ustawienia 
do ćwiczeń, koordynuje
ruchy własnego ciała;
– bez trudu, sprawnie 
pokonuje przeszkody 
naturalne i sztuczne, 
przeskakuje jednonóż i 
obunóż nad niskimi 
przeszkodami;



niskimi przeszkodami; 
– niechętnie , niezbyt 
sprawnie i nie zawsze 
zgodnie z 
przeznaczeniem 
posługuje się 
przyrządami do 
uprawiania sportów i 
wypoczynku; 
– niechętnie 
uczestniczy w grach 
sportowych i zabawach 
terenowych, nie 
przejawia aktywności i 
zaangażowania;
–nie zwraca uwagi na 
przestrzeganie reguł i 
konieczność 
podporządkowania się 
decyzjom sędziego; 
-Swoim zachowaniem 
często przeczy zasadom
zdrowej rywalizacji 
sportowej i 
kulturalnego 
kibicowania;. 
– nie dba o higienę 
osobistą,  nie 
przywiązuje wagi do 
schludnego wyglądu; 
– nie wie, jaką rolę ma 
racjonalne żywienie i 
aktywność fizyczna dla 
prawidłowego 
funkcjonowania 

niskimi przeszkodami; 
– chętnie i zwykle 
zgodnie z 
przeznaczeniem, ale nie
zawsze sprawnie 
posługuje się 
przyrządami do 
uprawiania sportów i 
wypoczynku; 
– uczestniczy w grach 
sportowych i zabawach 
terenowych, ale nie 
przejawia aktywności i 
zaangażowania;
– stara się przestrzegać 
reguł, zazwyczaj 
podporządkowuje się 
decyzjom sędziego; 
– stara się stosować 
zasady zdrowej 
rywalizacji sportowej i 
kulturalnego 
kibicowania;. 
– dba o utrzymywanie 
higieny osobistej, ale 
nie zawsze utrzymuje 
schludny wygląd; 
– wie, jaką rolę ma 
racjonalne żywienie i 
aktywność fizyczna dla 
prawidłowego 
funkcjonowania 
organizmu; 
– stara się pamiętać o 
zasadach 

jednonóż i obunóż nad 
niskimi przeszkodami;
– chętnie, najczęściej 
sprawnie i zgodnie z 
przeznaczeniem 
posługuje się 
przyrządami do 
uprawiania sportów i 
wypoczynku; 
– najczęściej aktywnie 
uczestniczy w grach 
sportowych i zabawach 
terenowych;
– stara się dobrze 
przestrzegać reguł, 
najczęściej 
podporządkowuje się 
decyzjom sędziego;
– stosuje zasady 
zdrowej rywalizacji 
sportowej, umie 
kulturalnie kibicować; 
– dba o utrzymywanie 
higieny osobistej, stara 
się utrzymywać 
estetyczny wygląd; 
– stara się doceniać rolę
racjonalnego żywienia i
aktywności fizycznej 
dla prawidłowego 
funkcjonowania 
organizmu; 
– rozumie trudności 
dzieci 
niepełnosprawnych i 

– chętnie, zazwyczaj 
sprawnie i zgodnie z 
przeznaczeniem 
posługuje się 
przyrządami do 
uprawiania sportów i 
wypoczynku;
– często aktywnie 
uczestniczy w grach 
sportowych i zabawach 
terenowych; 
– zawsze stara się 
wzorowo przestrzegać 
reguł, podporządkowuje
się decyzjom sędziego;
– zwykle w pełni 
stosuje zasady zdrowej 
rywalizacji sportowej i 
kulturalnego 
kibicowania;
– dba o utrzymywanie 
higieny osobistej i 
estetycznego wyglądu; 
– rozumie i zwykle 
docenia rolę 
racjonalnego żywienia i
aktywności fizycznej 
dla prawidłowego 
funkcjonowania 
organizmu;
– zna i rozumie 
trudności dzieci 
niepełnosprawnych i 
zwykle chętnie im 
pomaga; 

– zawsze sprawnie i 
zgodnie z 
przeznaczeniem 
posługuje się 
przyrządami do 
uprawiania sportów i 
wypoczynku; 
– aktywnie uczestniczy 
w grach sportowych i 
zabawach terenowych; 
– wzorowo przestrzega 
reguł, podporządkowuje
się decyzjom sędziego;
– w pełni stosuje zasady
zdrowej rywalizacji 
sportowej i 
kulturalnego 
kibicowania; 
– systematycznie dba o 
utrzymywanie higieny 
osobistej i estetycznego
wyglądu; 
– rozumie i docenia rolę
racjonalnego żywienia i
aktywności fizycznej 
dla prawidłowego 
funkcjonowania 
organizmu;
– zna i rozumie 
trudności dzieci 
niepełnosprawnych i 
chętnie im pomaga; 
– zawsze pamięta o 
zasadach 
bezpieczeństwa na 

– chętnie, zawsze 
sprawnie i zgodnie z 
przeznaczeniem 
posługuje się 
przyrządami do 
uprawiania sportów i 
wypoczynku; 
– bardzo aktywnie 
uczestniczy w grach 
sportowych i zabawach 
terenowych; 
– zawsze wzorowo 
przestrzega reguł, 
podporządkowuje się 
decyzjom sędziego;
– zawsze w pełni 
stosuje zasady zdrowej 
rywalizacji sportowej i 
kulturalnego 
kibicowania; 
– zawsze dba o 
utrzymywanie higieny 
osobistej i estetycznego 
wyglądu; 
– rozumie i stosuje 
racjonalne żywieni i 
aktywność fizyczną dla 
prawidłowego 
funkcjonowania 
organizmu;
– zna i rozumie 
trudności dzieci 
niepełnosprawnych i 
zawsze chętnie im 
pomaga; 



organizmu; 
–często nie przestrzega 
zasad bezpieczeństwa 
na drogach oraz w 
miejscu zabaw i gier 
ruchowych; 
– nie stara się 
zrozumieć trudności 
dzieci 
niepełnosprawnych i 
nie zawsze im pomaga; 
– nie umie podać 
przykładów ludzi i 
instytucji, w których 
można szukać pomocy 
w sytuacjach 
zagrożenia.

bezpieczeństwa na 
drogach, w miejscu 
zabaw i gier 
ruchowych; 
– stara się zrozumieć 
trudności dzieci 
niepełnosprawnych i 
czasami im pomaga; 
– umie podać przykłady
ludzi i instytucji, w 
których można szukać 
pomocy w sytuacjach 
zagrożenia.

czasami im pomaga; 
– stara się pamiętać o 
zasadach 
bezpieczeństwa na 
drogach, w miejscu i 
przebiegu zabaw i gier 
ruchowych; 
– wie, gdzie szukać 
pomocy w sytuacjach 
zagrożenia.

 

– stara się zawsze 
pamiętać o zasadach 
bezpieczeństwa na 
drogach, w miejscu 
zabaw i gier 
ruchowych; 
– wie, gdzie szukać i 
umie określić, jak 
należy organizować 
pomoc w sytuacjach 
zagrożenia.

drogach, w miejscu 
zabaw i gier 
ruchowych; 
– wie, gdzie szukać i 
jak zorganizować 
pomoc w sytuacjach 
zagrożenia.

 

– zawsze pamięta i 
stosuje o zasadach 
bezpieczeństwa na 
drogach, w miejscu 
zabaw i gier 
ruchowych; 
– potrafi szukać i 
zorganizować pomoc w 
sytuacjach zagrożenia.
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