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WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I 
 

I. Edukacjapolonistyczna 
 
Słuchanie. Uczeń: 
1) słucha z uwagą tekstów czytanych, poleceń oraz wypowiedzi nauczyciela czy innych osób 

z otoczenia, w różnych sytuacjach szkolnych iżyciowych; 
2) słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się. 
Mówienie.Uczeń: 
1) wypowiada się logicznie i wyraziście, kilkoma krótkimi zdaniami na tematy związane 

z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniemkulturalnym; 
2) recytuje wiersze, tekstypiosenek; 
3) zadaje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych. 
Czytanie.Uczeń: 
1) dokonuje syntezy i analizy głoskowej i sylabowejwyrazów; 
2) zna wszystkie literyalfabetu; 
3) układa wyrazy z rozsypanek literowych i sylabowych oraz zdania zrozsypanek 

wyrazowych; 
4) czyta poprawnie i wyraziście na głos ze zrozumieniem proste, krótkie teksty zapisane i 

drukowane; 
5) w czytanych tekstach wyodrębnia postacie i ich cechy, kolejność zdarzeń, elementy świata fikcji 

od realnejrzeczywistości; 
6) w miarę swoich możliwości czyta wskazane przez nauczyciela lektury bądź ich fragmenty. 
Pisanie.Uczeń: 
1) pisze czytelnie, dzieląc tekst nawyrazy; 
2) przepisuje tekst pisany i drukowany, pisze z pamięci i ze słuchu krótkiezdania; 
3) stosuje wielką literę w pisowni poznanych nazw geograficznych, tytułach książek w 

imionach i nazwiskach oraz na początku zdania; 
4) stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania oraz przywyliczaniu; 
5) dba o poprawność ortograficzną w zakresie opracowanychwyrazów; 
6) przestrzega zasadkaligrafii; 
7) dba o estetykę zeszytu. 
Kształcenie językowe.Uczeń: 
1) rozumie określenia: głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba, wyraz ,zdanie; 
2) zna kolejność liter walfabecie; 
3) rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające irozkazujące; 
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4) rozumie, co to są wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu 
bliskoznacznym orazzdrobnienia; 
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II. Edukacjamatematyczna 
Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń: 
1) określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; 

określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na 

prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu(także przedstawionej na fotografii czyobrazku); 
2) porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długościczy 

masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów, podaje ilość elementów zbioru, porównuje 

liczebnośćzbiorów; 
3) posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos. 
Rozumienie liczb i ich własności.Uczeń: 
1) przelicza w zakresie20; 
2) liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10itp.; 
3) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do20; 
4) wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby: wskazuje jedności,dziesiątki; 
5) porównuje liczby w zakresie 20; porządkuje je od najmniejszej do największej i odwrotnie; 

stosuje znaki: <, =,>; 
Posługiwanie się liczbami. Uczeń: 
1) rozumie istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, korzysta intuicyjnie z 
własnościdziałań; 
2) dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięciliczbę 

jednocyfrową oraz liczbę10; 
3) wskazuje liczby parzyste i nieparzyste. 
Czytanie tekstów matematycznych.Uczeń: 
1) dostrzega problem matematyczny, analizujedane; 
2) tworzy własną strategię rozwiązania problemu, opisuje rozwiązanie za pomocą działań, 

równości z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebiesposób; 
3) układa zadania do rysunku i je rozwiązuje. 
Rozumienie pojęć geometrycznych.Uczeń: 
1) rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) 

i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; 

wyodrębnia te figury spośród innychfigur; 
2) dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innychwytworach 
człowieka obecnych w otoczeniudziecka. 
Stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. Uczeń: 
1) wykonuje proste obliczenia pieniężne, rozróżnia w poznanym zakresieliczbowym 

nominały na monetach ibanknotach; 
2) odczytuje pełne godziny nazegarze; 
3) mierzy odcinki, używa określeniacentymetr; 
4) dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjachżyciowych; 
5) waży, używa określeniakilogram; 
6) odmierza płyny; używa określenialitr; 
7) wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania 
umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasaditd. 
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III. Edukacjaspołeczna. 
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń: 
1) identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole,społeczność 

lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tychgrupach; 
2) wie, że wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki; przestrzega ich i stosuje je w 

codziennymżyciu; 
3) przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niejpostępowania 

w odniesieniu do przyjętych norm izasad; 
4) ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanychwartości, 
takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, 

życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, 

uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne; 
5) przedstawia siebie i grupę, do którejnależy; 
6) opowiada wybrane ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich 

postaci fikcyjne irealne; 
7) szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów,przedstawia 
i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w 

różnych krajach; 
8) wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się. 
Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym.Uczeń: 
1) opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego, wyjaśnia związek 

legendy z powstaniem godła i barwnarodowych; 
2) rozpoznaje: godło, flagę (barwy), hymn narodowy; 
3) uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięcinarodowej; 

zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchaniahymnu; 
4) rozpoznaje i nazywa patronaszkoły; 

 
IV. Edukacjaprzyrodnicza. 
Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń: 
1) rozpoznaje popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, atakże 

gatunki objęteochroną; 
2) rozpoznaje i wyróżnia podstawowe cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, 

morze, pole, staw,las; 
3) rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotykasię 

w polskim środowiskuprzyrodniczym; 
4) prowadzi proste hodowleroślin; 
5) chroniprzyrodę; 
6) segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania. 
Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 

i odpoczynku.Uczeń: 
1) przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca 

zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej: nauczyciel,żołnierz, 
policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz czy leśnik, a ponadto rozumie istotę pracy w służbach 

mundurowych i medycznych; 
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2) posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – 
wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, StrażyPożarnej; 
3) reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia 

jego lub innejosoby; 
4) ubiera się odpowiednio do stanupogody; 
5) rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa wruchu 

drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowaniasię 
w środkach publicznego transportu zbiorowego; 
6) stosuje się do zasad bezpieczeństwa wszkole; 
7) ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na 

utratę zdrowiaczłowieka; 
8) ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka. 
Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej.Uczeń: 
1) określa nazwę i położenie swojej miejscowości oraz okolicy, charakterystycznemiejsca; 
2) wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta,rzeki; 
3) wymienia nazwę stolicy Polski i charakterystyczne obiekty, wyjaśniaznaczenie 

stolicy dla całego kraju, wskazuje na mapie jejpołożenie; 
 

V. Edukacjaplastyczna. 
Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń: 
1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na 
fotografiach: 
a) kształtyobiektów 
b) wielkości iproporcje 
c) barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, 

fakturę, 
d) cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, płci, 

typu budowy; cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, 

kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszaniasię; 
Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń: 
1) rysuje różnymiprzyborami 
2) malujefarbami 
3) wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, 
makulaturę, karton, ścinki tekstylneitp.; 
4) modeluje (lepi i konstruuje)plasteliny 
5) wykonuje prace, proste rekwizyty potrzebne do aktywności artystycznej inaukowej; 
6) wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawieniauczuć, 

nastrojów i zachowań (np. prezent,zaproszenie); 
7) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, 

opowiadaniem imuzyką; 
Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych. Uczeń: 
1) nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo,rzeźbę; 
2) rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich: pejzaż,portret; 
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VI. Edukacjatechniczna. 
Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: 
1) planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała 

wgrupie; 
2) zachowuje ład i porządek w miejscupracy; 
3) organizuje swojąpracę; 
2. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii 

wytwarzania. Uczeń: 
1) wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modeletechniczne: 
a) z zastosowaniem połączeń nierozłącznych: sklejanie klejem, wiązanie, szycielub 

zszywanie zszywkami, sklejanie taśmąitp., 
b) używając połączeń rozłącznych: spinanie spinaczami biurowymi, wiązanie sznurkiem lub 

wstążkąozdobną, 
c) bez użycia kleju, taśm, zszywek, np. wybrane modele technik origami, modele kartonowe 

nacinane, 
2) wykonuje przedmiot/model/pracę według własnegoplanu. 
Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. Uczeń: 
1) wyjaśnia działanie i funkcję urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym iw 
szkole; 
2) posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami pomiarowymi, urządzeniami z 

gospodarstwa domowego, a także urządzeniami dostępnymi wszkole. 
 

VII. Edukacjainformatyczna. 
Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń: 
1) układa w logicznym porządku: obrazki, proste teksty, proste polecenia (instrukcje) 

składające się m.in. na codzienneczynności; 
2) rozwiązuje zagadki i łamigłówki. 
Osiągnięcia w zakresie programowania.Uczeń: 
1) programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych 

i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, 
Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 
1) wie, jak trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia, stosuje się do 

ustalonychzasad; 
2) rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) 

korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet; 
 
W klasie pierwszej zadania z zakresu edukacji informatycznej nie są realizowane w pracowni 
komputerowej. 

 
VIII. Edukacjamuzyczna. 
Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń: 
1) słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi: 

klaskanie, pstrykanie, tupanie, uderzanie o udaitp. 
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2) reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjachzadaniowych; 
3) odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, długie – krótkie, ciche – głośne, 

odróżnia i nazywa wybrane instrumentymuzyczne; 
4) rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, chór,orkiestrę; 
5) rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, wesołą,skoczną, 

marszowąitp.; 
6) słucha w skupieniu krótkich utworów muzycznych. 
Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej. Śpiew.Uczeń: 
1) śpiewa i wykorzystuje poznane melodie, tworzy własne, naśladuje odgłosyzwierząt; 
2) nuci poznane melodie, śpiewa piosenki podczas zabawy, nauki, uroczystości 

szkolnych,świąt; 
3) śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajówpolskich; 
4) śpiewa dbając o prawidłową postawę, artykulację i oddech, przy zachowaniunaturalnej 
skaligłosu; 
5) rozpoznaje hymnnarodowy; 
Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec. Uczeń: 
1) przedstawia ruchem treść muzyczną (np. dynamikę, nastrój, wysokość dźwięku,tempo, 

artykulację); 
2) interpretuje ruchem schematyrytmiczne; 
3) wykonujepląsy; 
Gra na instrumentach muzycznych. Uczeń: 
1) gra zadane przez nauczyciela i własne schematyrytmiczne; 
2) wykonuje tematy rytmiczne z użyciem instrumentówperkusyjnych; 
3) realizuje schematy i tematy rytmiczne, eksperymentuje przy użyciu np.patyczków, 

pudełek, papieru, trawy, piszczałek,itp.; 
4) wykonuje instrumenty m.in. z materiałów naturalnych i innych oraz wykorzystuje tak 

powstałe instrumenty do akompaniamentu, realizacji dźwięku podczas zabaw i zadań 

edukacyjnych; 
5) wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze (np. tupanie, 
klaskanie, pstrykanie, uderzanie ouda); 

 
IX. Wychowaniefizyczne. 
Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Uczeń: 
1) utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera się przed zajęciamiruchowymi 
i po ich zakończeniu; wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie; 
2) dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęćruchowych 

odpowiednio na świeżym powietrzu i wpomieszczeniu; 
3) uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej,akceptuje 
sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu. 
Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych.Uczeń: 
1) przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok,stanie 

jednonóż, klęk podparty, przysiad podparty, podpór przodem, podpór tyłem, siad klęczny, 

skrzyżny, skulony,prosty; 
2) pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne, biega z wysokim unoszeniemkolan, 
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biega w połączeniu ze skokiem, przenoszeniem przyborów np. piłki, pałeczki, z rzutem do 

celu nieruchomego, bieg w różnym tempie, realizuje marszobieg; 
3) rzuca i podaje jednorącz, w miejscu i ruchu, oburącz do przodu, znad głowy, piłkąmałą 

i dużą, rzuca małymi przyborami na odległość i docelu, 
4) wykonuje ćwiczeniazwinnościowe: 
a) skłony, skrętoskłony, przetoczenie, czołganie,podciąganie, 
b) czworakowanie, 
c) wspinasię, 
d) mocowanie w pozycjach niskich i wysokich, 
e) podnoszenie i przenoszenieprzyborów, 
5) samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wadompostawy. 
Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych.Uczeń: 
1) zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności fizycznej koleżanek i kolegów – 
uczestników zabawy, respektuje ich prawo do indywidualnego tempa rozwoju, radzisobie 
w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej, gratuluje drużynie 

zwycięskiejsukcesu; 
2) respektuje reguły zabaw i gierruchowych; 
3) uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem różnych rodzajówpiłek; 
4) wykonuje prawidłowo elementy charakterystyczne dla gier zespołowych: rzuty ichwyty 

piłki, odbicia piłki, kozłowanie w miejscu, prowadzenie piłki, rzut i strzał docelu; 
 
Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II  
 
 
Uczeń kończący klasę drugą powinien:  
EDUKACJA POLONISTYCZNA  

1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę 

języka:  
 porozumiewać się z rówieśnikami, z osobami dorosłymi;  
 opisywać przedmiot lub sytuację;  
 wypowiadać się na podany temat;  
 wypowiadać się na temat utworów literackich;  

2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:  
 czytać głośno i płynnie, z uwzględnieniem znaków przestankowych;  
 podejmować próby czytania z podziałem na role;  
 podejmować próby czytania tekstu po cichu ze zrozumieniem;  
 pisać poprawnie litery i prawidłowo je łączyć;  
 prawidłowo przepisywać tekst;   
 pisać tekst z pamięci;  
 pisać pod kierunkiem nauczyciela krótkie wypowiedzi, tj. opis, opowiadanie;  
 stosować zasady pisania listów i życzeń;  
 stosować wielką literę;  
 pisać poprawnie wyrazy w zakresie poznanych reguł ortograficznych;  

EDUKACJA MATEMATYCZNA  
1) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:  

 znajdywać część wspólną zbiorów, złączenia zbiorów; wyodrębniać podzbiory;  
 rozumieć pojęcia: zbiór pusty, zbiory rozłączne;  

2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: 
 obliczać sumy i różnice, manipulując konkretami – liczmanami lub przedmiotami 

realnymi (bez ograniczania zakresu liczbowego), sprawnie dodawać i odejmować w 

zakresie do 50;  
 porównywać dwie dowolne liczby dwucyfrowe w zakresie do 50 (słownie i z 

użyciem znaków <> =);  
 zapisywać i odczytywać liczby dwucyfrowe;  
 wskazać pozycję cyfry w liczbie;  
 zapisywać liczby słowami;  
 wskazać na osi liczbowej wskazane liczby;  
 stosować prawo przemienności i łączności dodawania;  
 dodawać i odejmować liczby zakresie do 50 z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego;  
 rozwiązywać proste zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe;  
 rozumieć pojęcia: o tyle więcej, o tyle mniej;  
 rozumieć mnożenie jako skrócony zapis dodawania jednakowych składników;  
 biegle mnożyć i dzielić w zakresie do 30;  
 układać proste zadania tekstowe do podanej formuły;  
 rozpoznawać liczby parzyste i nieparzyste;  

3) w zakresie geometrii:  
 rozpoznawać w otoczeniu i nazywać odcinki prostopadłe i równoległe;  
 kreślić linie łamane i podstawowe figury geometryczne;  
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4) w zakresie czynności wykorzystywanych w codziennych czynnościach 
matematycznych:  
 zapisać datę, wymienić nazwy miesięcy;   
 dokonywać prostych obliczeń zegarowych, posługując się godzinami i minutami;  
 mierzyć długość różnych elementów, wykorzystując jednostki: metr, centymetr;  
 rozumieć pojęcie ważenia i posługiwać się jednostkami: kilogram, dekagram;  
 dokonywać prostych obliczeń pieniężnych.  

EDUKACJA PRZYRODNICZA  
 dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie; wiedzieć, jakie prace wykonuje się w 

ogrodzie w poszczególnych porach roku;  
 rozróżniać i nazywać części roślin;  
 posługiwać się ze zrozumieniem pojęciami: ssak, ptak; znać budowę tych zwierząt 

i wiedzieć, jakie mamy korzyści ze zwierząt hodowlanych;  
 rozróżniać pojęcia: miasto, wieś; dostrzegać różnice, rozumieć wartość pracy 

mieszkańców miast i wsi;  
 znać swój adres zamieszkania;  
 rozumieć znaczenia opakowań ekologicznych; znać ich oznaczenia; podawać 

przykłady działań proekologicznych. 
 EDUKACJA SPOŁECZNA  

 nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi;  
 pełnić różne role (atrakcyjne i mniej atrakcyjne) w grupie, przestrzega norm 

przypisanych określonym rolom;  
 uczestniczyć we wspólnej zabawie i pracy; dostrzegać i doceniać wkład pracy 

innych dla uzyskania efektu końcowego;  
 czuć się odpowiedzialny za swoje czyny i poczynania grupy;  
 znać symbole narodowe (barwy, godło, hymn); rozumieć swą przynależność 

narodową; potrafić wymienić państwa sąsiadujące z Polską; znać ich 

charakterystyczne symbole; rozpoznać flagę i hymn Unii Europejskiej;  
 być świadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie działań; przestrzegać 

przepisów bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych.  
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE  

 prawidłowo włączać i wyłączać komputer;  
 wymienić przykładowe zastosowanie komputera w życiu codziennym;  
 rozumieć zagrożenie dla zdrowia wynikające z nieprawidłowego korzystania z 

komputera;  
 znać i potrafi korzystać z narzędzi Przybornika, edytora grafiki Paint do tworzenia 

własnych projektów graficznych; potrafić dołączyć napisy;  
 pisać proste teksty, wprowadzać zmiany w tekście;  
 korzystać z programów multimedialnych, wykonywać zadania według scenariusza 

gry;  
 znać budowę strony internetowej, dostrzegać elementy aktywne na stronie 

internetowej, nawigować po stronach (pasek adresu i odsyłacze);  
 przeglądać strony internetowe o podanym adresie;  
 świadomie korzystać z Internetu.  

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 właściwie reagować na komendy, przyjmować pozycje zgodnie z poleceniem 

nauczyciela;  
 rozróżniać i nazywać przybory i przyrządy wykorzystywane w zajęciach 
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ruchowych;  
 rzucać piłką do celu, chwytać, kozłować;  
 skakać przez skakankę;  
 pokonywać tory przeszkód;  
 rozumieć istotę zdrowej rywalizacji;  
 współpracować z członkami swojego zespołu;  
 przestrzegać ustalonych reguł i zasad;  
 przestrzega zasady fair play.  

EDUKACJA MUZYCZNA  
 śpiewać indywidualnie i zbiorowo piosenki z repertuaru dziecięcego;  
 śpiewać nazwami solmizacyjnymi dźwięki gamy;  
 reagować ruchem na zmiany tempa, dynamiki, wysokości dźwięków;  
 akompaniować przy użyciu instrumentów perkusyjnych do piosenek i zabaw 

ruchowych.  
EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA  

 wykonywać prace plastyczne na podstawie własnych przeżyć, utworów literackich 
i muzycznych;  
 projektować i wykonywać prace użytkowe z zastosowaniem układu symetrii;  
 nazywać barwy podstawowe i używać ich;  
 tworzyć kolory pochodne;  
 nazywać barwy ciepłe i zimne i używać ich;  
 podejmować próby uwzględniania w pracach proporcji, wielkości i perspektywy;  
 rozróżniać właściwości materiałów, starać się właściwe dobierać materiały do 

wykonywanej pracy;  
 dokonywać pomiarów, wykonywać pracę według projektu;  
 utrzymywać porządek wokół, sprzątać po sobie i pomagać innym w utrzymywaniu 

porządku;  
 znać podstawowe zasady ruchu drogowego; wiedzieć, jak należy bezpiecznie 

poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji;  
 wiedzieć, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III  
 

 

Edukacja polonistyczna 
Uczeń: 

1) korzysta z informacji: 

a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanychinformacji, 
b) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone 
rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski, 
c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta 

ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dladzieci, 
d) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, ogłoszenie, list, opis, opowiadanie; 

potrafi z nichkorzystać; 

2) analizuje i interpretuje tekstykultury: 

a) przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 

z dziełami literackimi, 
b) w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje 

głównychbohaterów, 
c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji iintonacji, 
d) ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie 

i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ichtemat; 

3) tworzywypowiedzi: 

a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki 

opis, list, życzenia, zaproszenie, 
b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjachspołecznych, 
c) uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela 

odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski, 
d) dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, 

stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; 

stosuje formułygrzecznościowe, 
e) rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między 

literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania wtekście, 
f) pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną 

orazinterpunkcyjną, 

g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu 
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Język obcy nowożytny 
Uczeń: 
1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba 

nauczyć się ichjęzyka; 
2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenianauczyciela; 
3) rozumie wypowiedzi zesłuchu: 

a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, 
b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimiposługiwać, 
c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także 

za pomocą obrazów,gestów, 
d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach 

audio iwideo); 

4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i prostezdania; 
5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje 
wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je,  
6) przepisuje wyrazy izdania; 
7) potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środkówmultimedialnych; 
8) współpracuje z rówieśnikami w trakcienauki. 

Edukacja muzyczna 
Uczeń: 

1) w zakresie odbiorumuzyki: 

a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywnościmuzycznej: 
– śpiewa proste melodie, piosenki z repertuaru dziecięcego; wykonuje 

śpiewanki irymowanki; 
– odtwarza proste rytmygłosem, 
– odtwarza i gra na instrumentach melodycznych proste melodie iakompaniamenty, 
– reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki, 
– wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki, 
b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, 

akompaniament, tempo, dynamika) 
c) świadomie i aktywnie słucha muzyki oraz określa jej cechy. 

2) w zakresie tworzeniamuzyki: 

a) wie, że muzykę można zapisać iodczytać, 
b) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe 
do muzyki, 

Edukacja plastyczna 
Uczeń: 

1) w zakresie percepcjisztuki: 
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a) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki,  
b) korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej  

2) w zakresie ekspresji przezsztukę: 

a) ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, 

muzyką, korzysta z narzędzimultimedialnych, 
b) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami  wyrazu  plastycznego 

jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni, 
c) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu 

własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku 

szkolnym  

3) w zakresie percepcjisztuki: 

a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki 

plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy 

medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukęludową, 
b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące dopolskiego 
i europejskiego dziedzictwa kultury. 

Edukacja społeczna 
Uczeń: 
1) odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami idorosłymi; 
2) stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga 
słabszym i potrzebującym; 
3) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega 

reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych, 
4) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej, 
5) zna prawa ucznia i jego obowiązki, 
6) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, 
7) wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się 

w Europie; zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze 

wydarzenia historyczne, 
8) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego 

najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant,weterynarz; 
9) wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można idlaczego; 
10) zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, 

niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej,policji 

oraz ogólnopolski numer alarmowy112. 

Edukacja przyrodnicza 
Uczeń: 

1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże 

przyczynę zeskutkiem; 
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2) opisuje życie w wybranych ekosystemach, 
3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: 
nadmorskiego, nizinnego,górskiego; 
4) nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów 

Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzętaegzotyczne; 
5) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku, 
6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, 
7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt iroślin: 
8) nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, 

płuca, żołądek); 
9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność 

kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarzy, w tym lekarza –dentysty; 

Edukacja matematyczna 
Uczeń: 

1) klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega i kontynuujeregularności; 
2) liczy dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w 

zakresie1000; 
3) zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; rozumie dziesiątkowy 

system pozycyjny; 
4) ustala równoliczność porównywanych zestawów elementów mimo obserwowanych 

zmian w ich układzie; porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem 

znaków <, >,=); 
5) dodaje i odejmuje w pamięci liczby w zakresie 100, sprawdza wyniki odejmowania 

za pomocądodawania; 
6) mnoży i dzieli w pamięci liczby w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki 

dzielenia za pomocąmnożenia; 
7) rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, 
8) rozwiązuje proste zadania tekstowe, 
9) wykonuje łatwe obliczenia pieniężne, 
10) mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów 

oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe 

obliczenia dotyczące tych miar, 
11) waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; używa określeń: kilogram, 

pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar, 
12) odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierćlitra; 
13) odczytuje temperaturę, 
14) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I doXII; 
15) podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje 

chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; odczytuje 

wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym, posługuje się pojęciami: godzina, pół 

godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe; 
rozpoznaje i nazywa koła, prostokąty (w tym kwadraty) i trójkąty, rysuje odcinki opodanej 
długości; oblicza obwody trójkątów i prostokątów. 
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16) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów 

względem obranego obiektu używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo 

oraz ich kombinacji; 
17) dostrzega symetrię, rysuje drugą połowę symetrycznejfigury; 
18) zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; rysuje 

figury w powiększeniu i wpomniejszeniu. 
 

Zajęcia komputerowe 
Uczeń: 

1) posługuje się komputerem w podstawowymzakresie; 
2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając 

swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach; 
3) wyszukuje informacje i korzysta znich: 

a) przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojejszkoły), 
b) dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach 
w określonym zakresie, 
c) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 

4) tworzy teksty irysunki: 

a) wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy izdania, 
b) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowychfigur; 

5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

a) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza 

kontakty społeczne; wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać 

własnegozdrowia, 
b) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów 

i podawania swojegoadresu, 
c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu imultimediów. 

Zajęcia techniczne 
Uczeń: 
1) zna środowisko techniczne na tyle,że: 

a) orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak 

to zrobiono?”): meble, samochody, sprzęt gospodarstwadomowego, 
b) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń, 

2) realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu dowytworu: 

a) przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera 

odpowiednie materiały, 
b) rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy 
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indywidualnej izespołowej, 
c) posiadaumiejętności: 
– odmierzania potrzebnej ilościmateriału, 
– cięcia papieru, tekturyitp., 
– montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych 

instrukcji i schematów rysunkowych, 

3) dba o bezpieczeństwo własne iinnych: 

a) utrzymuje ład i porządek wokół siebie, w miejscu pracy, 
b) właściwie używa narzędzi i urządzeńtechnicznych, 
c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać 

ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacjiwypadku. 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
Uczeń: 
1) w zakresie sprawnościfizycznej: 

a) realizuje marszobieg, 
b) umie wykonać ćwiczenia zwinnościowe,  
c) potrafi pokonywać przeszkody naturalne isztuczne; 

2) w zakresie treninguzdrowotnego: 

a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót wprzód, 
b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimiprzeszkodami, 
c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem; 

3) w zakresie sportów całego życia iwypoczynku: 

a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadziją, 
b) bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach 

sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjomsędziego, 
c) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami 

w miarę swoichmożliwości; 

4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacjizdrowotnej: 

a) dba o higienę osobistą i czystośćodzieży, 
b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywnośćfizyczna,  
c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków 

chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem, 
d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przystole, 
e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje 

się przyborami sportowymi zgodnie z ichprzeznaczeniem, 
  potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się  
  o    pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lubżycia 
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