
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE
ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY

KLASYFIKACYJNE
klasa 1

Edukacja polonistyczna

   Słuchanie

6 5 4 3

Uważnie słucha
wypowiedzi
innych osób

Słucha 
wypowiedzi 
innych osób.

Stara się wysłuchać
wypowiedzi innych

osób.

Potrafi 
wysłuchać 
wypowiedzi 
innych

Wypowiadani
e

   się

Bardzo chętnie
wypowiada się 

na podane 
tematy.

Chętnie
wypowiada

się na podane
tematy.

Włącza się do
rozmowy na podane

tematy.

Potrafi 
odpowiedzieć 
na zadane 
pytanie.

   Zasób
   słownictwa

Używa 
bogatego 
słownictwa.

Ma 
wystarczający 
zasób 
słownictwa.

Używa prostego
słownictwa.

Z pomocą
używa bardzo

prostego
słownictwa.

Czytanie
Odczytuje 

nowe 
teksty.

Odczytuje 
znane teksty 
wyrazami.

Potrafi odczytać
nowe teksty
wyrazami.

Z pomocą
czyta teksty
sylabami i
głoskami.

Rozumie
nie 
tekstu

Rozumie 
każdy 
samodzielni
e czytany 
tekst.

Wyszukuje
wszystkie
potrzebne

informacje w
tekście.

Odpowiada na
wszystkie pytania

związane z
czytanym tekstem.

Odnajduje w 
tekście 
wskazane 
zdania.

Techni
ka 
pisani
a

Pisze kształtnie i
czytelnie.
Właściwie

rozmieszcza tekst
w liniaturze.

Pisze starannie.
Pisze czytelnie litery

i wyrazy.
Myli litery

   
Popra
wność 
zapisu

Bezbłędnie 
zapisuje 
zdania.

Prawidłowo 
przepisuje 
zdania.

Z nielicznymi 
błędami zapisuje
wyrazy i zdania.

Popełnia
błędy

podczas
zapisywan

ia
wyrazów.

   Układani
e i

zapisywa
nie

   tekstów

Bezbłędnie 
układa i 
zapisuje zdania

Układa i 
zapisuje 
zdania.

Potrafi ułożyć i
zapisać krótkie

zdanie

Z pomocą
nauczyciela

układa zdanie.

Edukacja matematyczna
6 5 4 3



Liczenie
(dodawanie

i
odejmowan

ie)

Sprawnie dodaje i 
odejmuje w
zakresie trzydziestu

Dodaje i 
odejmuje w 
wymaganym 
zakresie

Dodaje w zakresie 
dziesięciu, popełnia 
błędy w
odejmowaniu.

Dodaje i 
odejmuje z 
błędami w 
wymaganym
zakresie.

Liczenie
(mnożeni

e i
dzielenie)

Bezbłędnie dokonuje 
obliczeń. Potrafi je 
zapisać bez błędów

Prawidłowo
dokonuje 
obliczeń.

Rozumie mnożenie 
jako wielokrotne 
dodawanie

Poznaje 
mnożenie i 
dzielenie.

Umiejętno
ści 
praktyczn
e

Samodzielnie wykonuje 
ćwiczenia związane
z zastosowaniem 
matematyki w 
praktyce.

Wykonuje 
ćwiczenia 
związane
z 
zastosowanie
m matematyki
w praktyce.

Z pomocą 
nauczyciela 
wykonuje ćwiczenia 
związane
z działaniami 
praktycznymi

Z dużą pomocą 
nauczyciela 
wykonuje 
ćwiczenia 
związane
z działaniami 
praktycznymi

Zadan
ia 
teksto
we

Samodzielnie 
rozwiązuje proste i 
złożone zadania 
tekstowe.

Rozwiązuje
proste 
zadania 
tekstowe.

Układa działanie do 
zadania z treścią.

Z pomocą 
nauczyciela 
układa działanie
do zadania.

Edukacja przyrodnicza

Wiadomości i
umiejętności

6 5 4 3

Sprawnie
posługuje

się
zdobytymi
wiadomoś

ciami

W miarę
sprawnie

posługuje się
zdobytymi

wiadomościami

Z niewielka
pomocą

nauczyciela
posługuje się
zdobytymi

podstawowymi
wiadomościami

Z pomocą
nauczyciela
posługuje

się
zdobytymi

podstawowy
mi

wiadomościami



Edukacja plastyczna

Umiejętnoś
ci

6 5 4 3 2 1
Jest uzdolniony 

plastycznie. Potrafi
wykonać pracę na 
wskazany temat.

Chętnie i
sprawnie
wykonuje

prace
plastyczne

Wykonuje prace
plastyczne na

wskazany temat.

Niestarannie
wykonuje

prace
plastyczne na
podany temat.

Niechętnie i
niedbale wykonuje
prace plastyczne.

Nie
wykonuje
żadnych
prac
plastyczn
ych.

Edukacja techniczna

Umiejętnoś
ci

6 5 4 3 2 1

Samodzielnie planuje i
wykonuje prace

techniczne.

Wykonuje
prace

techniczne,
bezpiecznie

korzystając z
narzędzi.

Wykonuje prace
techniczne na podany

temat.

Właściwie
dobiera i używa

narzędzi
technicznych i

z
pomocą

wykonuje prace
plastyczne.

Niechętnie i
niestarannie

wykonuje prace
.

Nie wykonuje
żadnych

wymaganych
prac .

Edukacja muzyczna

Umiejętnoś
ci

6 5 4 3 2 1

Aktywnie
uczestniczy w

zajęciach
muzycznych.

Chętnie
uczestniczy
w zajęciach
muzycznyc

h.

Uczestniczy
aktywnie (na miarę
swoich możliwości)

w zajęciach
muzycznych.

Włącza się w 
zajęcia 
muzyczne
.

Biernie
uczestniczy w

zajęciach
muzycznych. Zna
teksty piosenek.

Nie interesuje
się żadną

aktywnością
muzyczną.

Edukacja ruchowa

Umiejętnoś
ci

6 5 4 3 2 1
Aktywnie  i

bezpiecznie
uczestniczy w

zajęciach ruchowych.

Spra
wnie

uczest
niczy

w
zajęciach

Uczestniczy w 
zajęciach 
ruchowych.

Włącza się w 
zajęcia 
ruchowe.

Ze znaczną pomocą
podejmuje
aktywność.

Nie interesuje
się aktywnością

fizyczną.



ruchowych.

Edukacja informatyczna
6 5 4 3 2 1

Umiejętno
ści i 
wiadomośc
i

Zna podstawowe
funkcje poznanych 

programów

Korzysta ze
znanych

mu funkcji
komputera.

Stosuje

Z niewielką pomocą
dorosłego korzysta z 
poznanych funkcji

Z pomocą 
korzysta z
poznanych 
funkcji 
komputera: 
potrafi

Ze pomocą
nauczyciel

a posługuje 
się

Nie potrafi
uruchomić 

komputera, 
posłużyć

komputerowych i zasady
ochrony

komputera. Zna i go uruchomić, zdobytymi się klawiaturą i

potrafi je 
wykorzystać.

przed 
wirusami.

stosuje podstawowe
zasady

bezpieczeństwa
podczas pracy.

uruchomić
wybrany
program,
zapisać

wynik w
pamięci i
nośniku.

podstawowymi 
wiadomościami i
umiejętnościam
i 
informatyczny
mi

myszą oraz 
bezpiecznie
przygoto
wać 
stanowis
ko.


