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ZASADY OCENIANIA 
W I ETAPIE KSZTAŁCENIA 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
 

ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA:  
 

A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.  
 

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez 
dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania 
w edukacji wczesnoszkolnej jest:  

- poznanie uczniów i respektowanie jego indywidualnych potrzeb 
- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie  
- doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności 

od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności.  
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  

 
2. Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji 

powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we 
wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy:  

- funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia;  
- funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;  
- funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.  
 

B. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.  
 
1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.  
2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:  
- edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się 
/ustne i pisemne/, gramatykę i ortografię.  
- edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie 
podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 
dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii                         
i umiejętności praktycznych z tego zakresu  
- edukacji społeczno- przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym 
i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji  
- edukacji plastyczno- technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa 
i rzeźby, działalność plastyczno- techniczna,  
- edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki  
- wychowanie fizyczne.: sprawność fizyczno- ruchową, elementy higieny osobistej, gry 
i zabawy ruchowe  
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- zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, 
posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji  
3. Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w zał.1,2,3, dla 
poszczególnych poziomów klas I-III.  
 
4. W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, 
które stanowi punkt odniesienia do postępów jego rozwoju.  
 
5. Ocena opisowa z zachowania określająca osiągnięcia wychowawcze ucznia jest 
formułowana zgodnie z § 13 Ust.1 Rozp. MENiS z dnia 7.09.2004r.  
 
6. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę wymagania zawarte             
w rozporządzeniu MENiS dotyczące oceniania:  

 Wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

 Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej  

 Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią  

 Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  

 Dbałość o honor i tradycje szkoły  
 Dbałość o piękno mowy ojczystej  

 Okazywanie szacunku innym osobom  
 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach I-III  
1. Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.  
2. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając :  
- opinię innych nauczycieli ucznia,  
- opinię nie dydaktycznych pracowników szkoły,  
- opinię kolegów i koleżanek,  
- samoocenę ucznia.  
 

3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia 
podczas zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań 
pozaszkolnych 
  

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :  
- oceny z zajęć edukacyjnych,  
- promocje do klasy programowo wyższej.  
 

5. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  
c) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  
d) godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią;  
e) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
f) dbałość o piękno mowy ojczystej;  
g) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska  
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6. Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:  

6 - uczeń reprezentuje postawę wzorową  
5 – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą  
4 – uczeń reprezentuje postawę dobrą 
3 – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą  
 

 
7. Kryteria oceny bieżącej zachowania:  
 

6 – Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania 

dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze 
usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca 
się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 
'brzydkich słów". Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest 
punktualny. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć 
szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. 
dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie 
uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  
 

5 – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie 

nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie                   
i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa. Jest koleżeński.. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń 
zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń 
pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie 
własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład  
i porządek w miejscu pracy.  
 

4 – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są 

zazwyczaj usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób 
dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale 
poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest 
koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na 
zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. 
Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. 
dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu 
klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.  
 

3 – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często 

nieusprawiedliwione .Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób 
i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest 
niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach                                     
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i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas 
wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. 
dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie 
uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.  
 

C. Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia.  
 

1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą              
narzędzi oceniania.  

2. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta                                         
z następujących metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak:  
- sprawdziany  
- testy kompetencji  
- podręczniki  
- zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń  
- bieżącą obserwację ucznia.  

3. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę:  
- prace domowe  
- wytwory pracy ucznia  
- prace średnio i długoterminowe  
- udział w konkursach  
 

D. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów  
 
1.Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:  
     - w dzienniku lekcyjnym  
     - na wytworach pracy ucznia  
     - w zeszycie ucznia i ćwiczeniach  
2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się:  
       - Pochwały ustne  
       - Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6  
 
Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:  

 Ocena celująca (cel) – 6  

 Ocena bardzo dobra (bdb) – 5  

 Ocena dobra (db) – 4  

 Ocena dostateczna (dst) – 3  

 Ocena dopuszczająca (dop) –2  

 Ocena niedostateczna (ndst) – ) 1  

 W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie +(plus) i – (minus)  
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Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną 
ocenę: %  
100  6 (celująca)  
99-90  5 (bardzo dobra)  
89-75  4 (dobra)  
74-50  3 (dostateczna)  
49-30  2 (dopuszczająca)  
29 -0  1 (niedostateczna)  

 
Dyktanda 
- ocenia się  ilość błędów ortograficznych, literowych i interpunkcyjny 
 

ILOŚĆ 
BŁĘDÓW 

OCENA 

0-1 5 
2-3 4 

4-5 3 
6-7 2 

8 i więcej 1 

 
  UWAGA:  Dla  uczniów  objętych  pomocą  psychologiczno- pedagogiczną  wymagania  
są dostosowane do aktualnych możliwości ucznia. 
 

E. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców przez nauczycieli,  
    o postępach uczniów w nauce i zachowaniu. 
 
1. Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują wymagania programowe, zgodnie     
z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco otrzymują informacje 
o postępach swoich dzieci zgodnie z zapisem zawartym w pkt. C i D niniejszego 
dokumentu. 
2. Na zakończenie każdego semestru, rodzice otrzymują informację o postępach 
ucznia w formie karty osiągnięć ucznia lub oceny opisowej z wyjątkiem pierwszego 
półrocza klasy pierwszej. 
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. 
-Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie. 
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Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej- Klasa I 

 
 

 
Edukacja polonistyczna  

Celujący  
(cel) 6  

Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, 
zachowuje odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, 
odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia 
bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, 
potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta 
książki i korzysta   z księgozbioru bibliotecznego.  
Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując 
prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje 
tekst drukowany, układa i zapisuje teksty na podany lub 
dowolny temat.  
Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na 
dowolny temat, zawsze uczestniczy  w dyskusji, ma bogaty 
zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe                        
i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, 
planuje i angażuje się w tworzoną formę teatralną, tworzy 
przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki, teatr cieni 
i inne.  
 

 
Bardzo dobry  
(bdb) 5  

Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, 
zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na 
wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu 
literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami 
i chętnie je czyta.  
Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę    
i poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt 
liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany.  
Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany 
temat, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób 
słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne 
gramatycznie, nie popełnia błędów językowych, angażuje się            
w tworzoną formę teatralną.  
 

Dobry  
(db) 4  

Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada 
na zadane pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem.  
Pisanie: pisze z nielicznymi błędami z pamięci, stara się 
zachować prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje 
tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. 
kropki, kreski, haczyki)  
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Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada 
duży zasób słownictwa, stara się zachować poprawność 
językową, stara się angażować w tworzoną formę teatralną.  
 

Dostateczny 
 (dst) 3  

Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, 
odpowiada na większość pytań, na miarę swoich możliwości 
czyta wskazane lektury.  
Pisanie: pisze z pamięci popełniając błędy (literowe i ortogra-
ficzne), przepisując tekst drukowany stara się zachować 
prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy.  
Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyra-
zami, posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować 
poprawność językową, poproszony przez nauczyciela włącza się 
w tworzoną formę teatralną.  
 

Dopuszczający 
 (dop) 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Niedostateczny  
(ndst) 1 
  

Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta 
głośno, nie odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się 
książkami.  
Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc 
z pamięci popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, 
myli litery o podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie 
zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery 
z małymi. 
Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, 
popełnia błędy językowe. 

 
Czytanie: popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności 
w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej  i słuchowo-
wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie odpowiada na zadawane 
pytania. 
Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, 
popełnia przy tym liczne błędy, nie potrafi pisać z pamięci, nie 
zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli 
wielkie litery z małymi. 
Mówienie: wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub 
twierdzącej, wyrazami jednosylabowymi, posiada bardzo 
ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne błędy 
językowe. 
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Edukacja matematyczna 

Celujący 
cel) 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bardzo dobry  
(bdb) 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dobry  
(db) 4 
 
 
 
 
 
 
 

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:   
Rozumie i wykonuje samodzielnie i odejmowanie w zakresie 20, 
rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci 
okienka. 
Zadania tekstowe:  
Samodzielnie rozwiązuje zadania i układa treści zadań do sytuacji 
życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania 
arytmetycznego. 
Umiejętności praktyczne:  
Zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, 
masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności 
spłacenia go, określa czas za pomocą zegara i kalendarza 

 
Działania w zakresie dodawania i odejmowania:  
Rozumie i wykonuje samodzielnie dodawanie i odejmowanie                    
w zakresie  10,  rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe 
z niewiadomą w postaci okienka. 
Zadania tekstowe:  
Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, 
zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie                                  
w konkretnej sytuacji. 
Umiejętności praktyczne:  
Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, 
obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia 
go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza nazywa dni 
tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty 
wzór, (np. szlaczek), dostrzega symetrię 

 
Działania w zakresie dodawania i odejmowania:  
Rozumie i wykonuje  dodawanie i odejmowanie w zakresie  10 
popełniając drobne błędy, rozwiązuje łatwe równania 
jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez 
przenoszenia na drugą stronę) 
Zadania tekstowe:  
Korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje 
zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie 
przedstawione słownie w konkretnej sytuacji 
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Dostateczny  
(dst) 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dopuszczający 
(dop) 2 
 
 
 

Umiejętności praktyczne:  
Wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości                
i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu                                      
i konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami 
dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje 
rozpoczęty wzór. 

 
Działania w zakresie dodawania i odejmowania: 
Rozumie i wykonuje działania  popełniając liczne błędy, z pomocą 
nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe                        
w postaci okienka. 
Zadania tekstowe: 
Robi błędy podczas wykonywania zadań jednodziałaniowych,  
popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione słownie                             
w konkretnej sytuacji 
Umiejętności praktyczne: 
 W miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości                                         
i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia,  
w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela 
dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór. 

 
Działania w zakresie dodawania i odejmowania:  
Wykonuje dodawanie i odejmowanie często popełniając błędy, 
liczy na konkretach, myli poszczególne działania, ma trudności                       
z rozwiązywaniem prostych równań jednodziałaniowych                                 
w postaci okienka 
Zadania tekstowe:  
Nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie, z pomocą 
nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz 
schematy graficzne. 
Umiejętności praktyczne:  
Z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy 
oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy 
miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją 
rozpoczętego wzoru. 
 

Niedostateczny  
(ndst) 1  

Działania w zakresie dodawania i odejmowania:  
Licząc na konkretach popełnia liczne błędy, nie kojarzy znaku 
matematycznego z konkretnym działaniem, nie potrafi rozwiązać 
prostego równania jednodziałaniowego z nie-wiadomą w postaci 
okienka.  
Zadania tekstowe:  
Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi rozwiązać zadania.  
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Umiejętności praktyczne:  
Nie wykonuje pomiarów długości  i masy, obliczeń pieniężnych, 
nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie 
potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru.  
 

 Edukacja społeczno-przyrodnicza  
 

Celujący  
(cel) 6  

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodni-
czym i społecznym, zna symbole narodowe i symbole Unii 
Europejskiej, zawsze szanuje otaczające środowisko przyro-
dnicze, okazuje szacunek innym ludziom, jest tolerancyjny, 
chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z innymi, 
zachowuje się dojrzale, zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo 
swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i przeciw-
działać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umieję-
tności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.  
 

 
Bardzo dobry (bdb) 5  

Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi 
zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi 
wymienić pory roku, zna formy ochrony środowiska natural-
nego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska 
przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony 
zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, zna swój adres 
zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn 
Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych 
zawodach, zawsze używa form grzecznościowych wobec innych 
osób, zgodnie współpracuje z innymi, zachowuje się dojrzale. 
Stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące 
zachowania się w ruchu drogowym.  
 

 
Dobry  
(db) 4  

Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym                    
i przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony środowiska 
przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin                       
i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyro-
dzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia                         
w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się 
w ruchu drogowym.  
 

 
Dostateczny (dst) 3  

Posiada podstawową wiedzę o otaczającym środowisku społe-
cznym i przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska 
przyrodniczego, orientuje się czym zajmują się ludzie w naj-
bliższej okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). 
Potrafi wymienić nazwy poznanych warzyw i kwiatów, zna pory 
roku, zazwyczaj okazuje szacunek innym ludziom. Stara się 
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współpracować z innymi. Posiada podstawowe wiadomości 
dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.  
 

Dopuszczający (dop) 2  
 
 
 
 
 

 
 
Niedostateczny  
(ndst) 1 
 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo 
orientuje się w otaczający środowisku społeczno- przyrodni-
czym, częściowo zna swój adres zamieszkania, myli pory roku, 
myli symbole narodowe, rzadko okazuje szacunek innym 
osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Z trudem 
bezpiecznie porusza się w ruchu drogowym.  

 
Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-
przyrodni- czym, nie zna swojego adresu zamieszkania, nie zna 
pór roku, najczęściej nie okazuje szacunku innym osobom, nie 
zna symboli narodowych, nie potrafi współpracować w grupie. 
Nie stosuje zasad bezpieczeństwa. 
 

 Edukacja plastyczno- techniczna 
 

Celujący 
(cel) 6 
 

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązy-
waniem zagadnień, prace plastyczne cechuje staranność, 
estetyka, potrafi pracować różnymi technikami. Korzysta                             
z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje 
wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat. 
Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je 
obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów 
dostępnych w otoczeniu.  
 

Bardzo dobry  
(bdb) 5 
 

Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne 
myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Prace 
plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi zastosować 
różne techniki plastyczne i techniczne, bierze udział w konkur-
sach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: 
rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich 
temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je 
obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych 
przedmiotów dostępnych w otoczeniu.  
 

Dobry  
(db) 4 
 

Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli 
i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z 
bogatej bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi technikami 
plastycznymi i technicznymi. Potrafi rozpoznać wybrane 
dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypo-
wiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia 
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techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje                          
i buduje z różnych przedmiotów  dostępnych w otoczeniu.  
 

Dostateczny  
(dst) 3 
 

Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie 
kończy. Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je 
po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, używa małej 
ilości kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy. 
Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę możliwości 
obsługuje je, rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki.  
 

Dopuszczający  
(dop) 2 
 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace 
wykonuje schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie 
doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi 
sobie zorganizować warsztatu pracy. Z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki.  
 

Niedostateczny  
(ndst) 1 
 

Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie 
doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, nie potrafi 
z pomocą nauczyciela zorganizować sobie warsztatu pracy. 
Każda technika plastyczna lub techniczna stwarza dla ucznia 
problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje   dziedzin sztuki: 
architektury 
 

 Muzyka 
 

Celujący 
(cel) 6 
 

Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności 
muzyczne, chętnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych 
klasy, szkoły, gra na instrumentach, potrafi śpiewać i muzyko-
wać. Świadomie i aktywnie słucha muzyki wyraża swoje uczucia  
werbalnie niewerbalnie, bierze udział w koncertach, potrafi, 
zatańczyć do rytmu. 
 

Bardzo dobry  
(bdb) 5 

Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany 
dynamiczne w muzyce i reaguje zgodnie z umową, poprawnie 
odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, 
prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie                        
i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie                             
i niewerbalnie, uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze 
kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania 
hymnu państwowego i szkolnego 
 

Dobry  
(db) 4 

Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, 
dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza 
krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie       
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i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie                                  
i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas 
słuchania hymnu państwowego i szkolnego 
 

Dostateczny (dst) 3 Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu,                       
z pomocą nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce                       
i odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara 
się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara się aktywnie 
słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, 
nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas 
słuchania hymnu państwowego i szkolnego 
 

Dopuszczający (dop) 2 Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie 
do tego przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże 
problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności         
z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak i w świadomym 
i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie 
na koncertach i podczas słuchania hymnu 
 

Niedostateczny 
 (ndst) 1 

Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego 
przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez 
ruch, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć 
prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie potrafi kulturalnie 
zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu 
 

 Wychowanie fizyczne  
 

Celujący  
(cel) 6 

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. 
Bierze udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje 
ćwiczenia poza programowe, wykazuje sportową postawę 
wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje potrzeby 
uczniów niepełnosprawnych i chętnie pomaga, cieszy się                            
z sukcesów sportowych innych, dba o higienę osobistą, zna                           
i stosuje podstawowe działania profilaktyczne.  

Bardzo dobry  
(bdb) 5  

Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową. 
Bierze udział w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwi-
czenia programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej 
pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów sportowych 
innych, rozpoznaje potrzeby uczniów niepełnosprawnych                     
i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. 
Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania 
profilaktyczne  
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Dobry  
(db) 4  

Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje 
zdobyte umiejętności i wiadomości w zabawach i grach 
sportowych, dobrze współdziała w grupie, służy pomocą innym i 
dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Najczęściej jest 
przygotowany do zajęć sportowych Przestrzega zasad higieny 
osobistej i orientuje się w podstawowych działaniach 
profilaktycznych.  
 

 
Dostateczny (dst) 3  

Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawi-
dłowej, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest 
przygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała                             
w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów niepełnospraw-
nych i pomaga im. Stara się dbać o higienę osobistą  
 

 
Dopuszczający (dop) 2  

Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, 
niechętnie współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. 
Rzadko dostrzega potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Często 
jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. Ma problemy                                                                 
z przestrzeganiem zasad higieny osobistej 

 Zajęcia komputerowe 
 

Celujący 
(cel) 6 
 

Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu 
komputerowego, posługuje się wybranymi grami i programami 
edukacyjnymi, bezpiecznie korzysta z komputera i stosuje się do 
ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 
 

Bardzo dobry  
(bdb) 5 
 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta                  
z klawiatury, myszy, uruchamia programy, wie jak trzeba 
korzystać z komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, 
stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 
  

Dobry  
(db) 4 
 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta                   
z myszy i  klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia 
programy, wie jak trzeba  korzystać z komputera, by nie narażać 
swojego zdrowia. 
 

Dostateczny  
(dst) 3 
 

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podsta-
wowym zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba 
korzystać z komputera by nie narażać swojego zdrowia 
 

Dopuszczający  
(dop) 2 
 

Słabo opanował wiedzę i umiejętności . w sytuacjach 
trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy. Posługuje się 
komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z pomocą 
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nauczyciela z myszki klawiatury.  Ma problemy z wykonywaniem 
ćwiczenia zgodnie z treścią. Często jest nieprzygotowany do 
zajęć.  
 

Niedostateczny  
(ndst) 1 
 

Nie opanował nawet podstawowych technik związanych                                         
z obsługą komputera i oprogramowania. Nie wykonuje ćwiczeń. 
Jest nieprzygotowany do zajęć. Nie wie, jak korzystać z kompu-
tera, aby nie narażać zdrowia. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA PO UKOŃCZENIU KLASY 1 
 
I. Wymagania szczegółowe na koniec klasy I szkoły podstawowej zgodne       
z nową podstawą programową.  
 

Edukacja polonistyczna  
 

Uczeń kończący klasę I:  

W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę 

języka:  

- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co 

przekazują;  

- komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, w kulturalny 

sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na 

pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,  

- uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także 

inspirowane literaturą;  

W zakresie umiejętności czytania i pisania:  

- rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone 

rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,  

- zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,  

- pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i popraw-

ność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),  

- posługuje się ze zrozumieniem okres leniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,  

- interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, 

opowiadań, wierszy),  

- w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela, korzysta                       

z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych pod 

kierunkiem nauczyciela;  
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W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:  

- uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania 

bohatera literackiego lub wymyślonego,  

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

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

 

Edukacja muzyczna  

Uczeń kończący klasę I:  

- powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, wykonuje 

śpiewanki i rymowanki;  

- odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój                       

i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);  

- realizuje proste schematy rytmiczne;  

- wie, że muzykę można zapisać i odczytać;  

- świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie                           

i niewerbalnie;  

- kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu 

narodowego.  

 

Edukacja plastyczna  

Uczeń kończący klasę I:  

- wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrze-

ni;  

- posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak kształt, barwa, faktura;  

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

opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;  

- wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach 

teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu,                             

w którym mieszka;  
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- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), 

malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.  

 

Edukacja społeczna  

Uczeń kończący klasę I:  

- potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;  

- wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy 

kłamać lub zatajać prawdy;  

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

- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie 

dorosłych,  

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

- wie, co wynika z przynależności do swojej rodziny, jakie są relacje między 

najbliższymi,  

- wywiązuje się z powinności wobec nich;  

- ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania 

do realiów ekonomicznych rodziny;  

- zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić                             

o pomoc;  

- wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;  

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

- wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się 

do nich zwrócić  

o pomoc;  

- wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie;  

- zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii 

Europejskiej.  
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Edukacja przyrodnicza  

Uczeń kończący klasę I:  

W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:  

- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, 

las, pole uprawne, sad i ogród (działka),  

- zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty                             

i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,  

- wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie 

domowym, szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy 

(w szczególności w kąciku przyrody),  

- wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, 

zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,  

- zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk              

i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów                                  

i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę           

w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,  

- zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. 

trujące owoce, liście, grzyby) i wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia,  

- wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, 

roślin i zwierząt,  

- wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań 

ekologicznych;  

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:  

- obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,  

- wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji i stosuje się do 

podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,  

- nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,  

- podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające                        

z pogody,  
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- zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, 

pożar 

 

Edukacja matematyczna  

Uczeń kończący klasę I:  

W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:  

- ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów                                 

w porównywanych zbiorach,  

- układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt 

w takiej serii, określa następne i poprzednie,  

- klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania,  

- w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się 

rozumie dąży do wykonania zadania,  

- wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; okres la położenie obiektów względem 

obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np.      

w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,  

- dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest 

powiększenie lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek);  

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:  

- sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia),  

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

- zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),  

- wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje) manipulując obiektami lub rachując na 

zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10,  

- poprawnie zapisuje te działania,  

- radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga 

dodawania lub odejmowania,  

- zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej 

sytuacji,  
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- stosując zapis cyfrowy i znaki działań;  

W zakresie pomiaru:  

- długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów, 

ciężaru:  

- potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar                        

w sklepie jest pakowany według wagi płynów:  

- odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,  

- czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy 

kalendarz i potrafi z niego korzystać;  

- rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się                                                 

w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;  

W zakresie obliczeń pieniężnych:  

- zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą 

monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,  

- zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.  

 

Zajęcia komputerowe.  

Uczeń kończący klasę I:  

- posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, 

korzystając z myszy i klawiatury;  

- wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;  

- stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera  

 

Zajęcia techniczne.  

Uczeń kończący klasę I:  

W zakresie wychowania technicznego:  

- wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę);majsterkuje  

(np. latawce, wiatraczki, tratwy),  

- zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara),  
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posługuje się nimi, nie psując ich,  

- buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu np. szałas, namiot, 

wagę,  

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:  

- utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogro-

dzie),  

- sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku, zna zagrożenia 

wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,  

- wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać 

ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie 

powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.  

 

Wychowanie fizyczne.  

Uczeń kończący klasę I:  

- uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;  

- potrafi: chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,  

- pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,  

- wykonywać ćwiczenia równoważne;  

- dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;  

- wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez:  

szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie 

higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;  

- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych 

(np. środków czystości, środków ochrony roślin);  

- wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.  

 

 

 

 

 


