
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

DLA UCZNIÓW KLAS I 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR6   im. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU   

 ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA 

 

System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 19. 04. 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów.   

 

System oceniania w klasach I  jest wyłącznie ocenianiem opisowym. 

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie opisowej: 

którym 

przypisane są opisy: 

Wspaniale- W - otrzymuje uczeń, który samodzielnie, bezbłędnie, biegle w określonym 

czasie 

wykonuje czynności związane z treściami objętymi PROGRAMEM NAUCZANIA 

dopuszczonym do użytku szkolnego; 

 Bardzo dobrze -  B- otrzymuje uczeń, który samodzielnie, bezbłędnie, ale w swoim czasie 

wykonuje czynności związane z treściami objętymi PROGRAMEM NAUCZANIA 

dopuszczonym do użytku szkolnego; 

Dobrze – D-  otrzymuje uczeń, który samodzielnie, ale z niewielkimi błędami 

wykonuje czynności związane z treściami objętymi PROGRAMEM NAUCZANIA 

dopuszczonym do użytku szkolnego; 

Pracuj więcej - P - otrzymuje uczeń, który pod kierunkiem nauczyciela wykonuje czynności 

związane z treściami objętymi PROGRAMEM NAUCZANIA dopuszczonym do użytku 

szkolnego; 
Mało potrafisz - M - otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela wykonuje czynności 

związane z treściami objętymi PROGRAMEM NAUCZANIA dopuszczonym do użytku 

szkolnego; 

Jeszcze nie potrafisz - N - otrzymuje uczeń, który mimo pomocy nauczyciela nie wykonuje 

czynności związanych z treściami objętymi PROGRAMEM NAUCZANIA dopuszczonym do 

użytku szkolnego. 
Sposób informowania rodziców o ocenianiu to śledzenie uzyskiwanych ocen w zeszytach, 

kartach pracy, rozmowy  indywidualne, zebrania z rodzicami.  

Ocena okresowa  klasyfikacyjna jest wynikiem półrocznego obserwowania rozwoju 

dziecka, może być opisem, wypełnieniem karty obserwacji lub ustnym opisem. Adresatem jej 

jest uczeń, rodzic ( prawny opiekun) lub inni nauczyciele. 

Ocena klasyfikacyjna roczna, której adresatem jest rodzic ( prawny opiekun) podana jest w 

formie opisowej. 

Ocenianiu opisem podlegają umiejętności, których kształtowanie odbywa się przez cały rok 

szkolny w ramach edukacji: polonistycznej, matematycznej, muzycznej, technicznej, 

plastycznej, przyrodniczej, społecznej, ruchowej z edukacji informatycznej i języka obcego. 

 

 

                                                                Wymagania edukacyjne 
EDUKACJA  POLONISTYCZNA 
Klasa I 



sprawnie wypowiada myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi; 

posiada duży zasób słów i wiadomości; 

stosuje w mowie elementy języka mówionego: pauzy, tempo, intonacja itp.; 

samorzutnie i swobodnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku oraz o tym, co go 

otacza; 

redaguje wypowiedź w formie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej lub 

jednego 

obrazka; 

uważnie i w skupieniu słucha czytanego tekstu, audycji telewizyjnej, nagrania na CD; 

słucha i wykonuje proste polecenia; 

czyta poprawnie, płynnie, biegle nowy tekst pisany i drukowany z naturalną intonacją; 

opracowany tekst czyta wyraźnie; 

odczytuje i rozumie sens uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków 

informacyjnych i 

napisów; 

rozumie tekst po jednorazowym górnym odczytaniu; 

posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; 

zna wszystkie litery alfabetu; 

pisze zachowując właściwy kształt, proporcję, łączenia i pochyłość (dba o estetykę pisma 

– 

przestrzega zasad kaligrafii); 

przepisuje wyrazy i krótkie zdania z tablicy i z książki; 

podpisuje ilustracje; 

indywidualnie układa i pisze krótkie zdania powiązane w logiczną całość; 

pisze z pamięci poznane i omówione wcześniej wyrazy z trudnościami ortograficznymi; 

stosuje wielką literę na początku zdania, w nazwach państw, miast, rzek, w imionach i 

nazwiskach; 

wyodrębnia w utworze literackim postacie, wskazuje głównego bohatera; 

określa nastrój utworu, wyszukuje fragmenty na podany temat; 

odgrywa scenki dramowe i teatralne; 

rozumie znaczenie rekwizytu; 

rozumie i stosuje wyrazy i zwroty oznaczające stosunki przestrzenne i czasowe oraz łatwe 

wyrazy pochodne, np. mama – mamusia; 

odtwarza z pamięci wiersze, piosenki. 

 

EDUKACJA  MATEMATYCZNA 
Klasa I 
Orientacja w przestrzeni 
określa położenie przedmiotów względem obserwatora 

wyznacza kierunki w przestrzeni: na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę i w dół. 

ocenia odległości między obiektami: daleko – blisko, bliżej – dalej, blisko – bliżej – 

najbliżej; 

używa zwrotów: za, przed, nad, pod, do, z, w, na zewnątrz, wewnątrz; 

określa następne i poprzednie obiekty; 

Zbiory 
klasyfikuje przedmioty według wyróżnionej cechy; 

tworzy zbiór zgodnie z podanym warunkiem; 

ustala warunek, który spełniają elementy zbioru; 

przelicza elementy zbioru; 

porównuje liczebność dwóch zbiorów; 



rozumie pojęcia: mniej – więcej – tyle samo i zapisuje te relacje za pomocą znaków: <, > , 

= . 

Cechy wielkościowe 
przypisuje przedmiotom cechy typu: krótki, szeroki, wysoki, długi, gruby np.; 

porównuje przedmioty pod względem wybranej cechy: np., długi – krótki, długi – dłuższy 

– 

najdłuższy: 

porządkuje przedmioty wg wielkości np., układa patyczki od najmniejszego do 

największego i 

odwrotnie (tworzenie ciągów rosnących bądź malejących) 

Liczenie 
przelicza obiekty; używa liczb w aspektach: kardynalnym, porządkowym i miarowym; 

wymienia liczebniki od wybranej liczby, także wspak (w zakresie 20); 

zapisuje liczby za pomocą cyfr; 

rozkłada liczby pierwszej dziesiątki na składniki; 

porównuje liczby w zakresie 0; 

zapisuje działania za pomocą znaków matematycznych; 

wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 0; zna monety: zł, 2zł, 5zł i banknot 0zł; 

zna pojęcie długu i rozumie konieczność płacenia go; 

rozwiązuje proste zadania tekstowe i zapisuje jego rozwiązanie; 

radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania 

lub 

odejmowania. 

Pomiar 
czasu kalendarzowego: 

- nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, wymienia je we właściwej kolejności; 

- zna i nazywa pory roku: 

- orientuje się , do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać np., wyszukuje ważne dla 

dziecka daty (urodziny, imieniny, święta); 

czasu zegarowego: 

- zna tarczę zegara i rozumie rolę poszczególnych wskazówek; 

- odczytuje pełne godziny na zegarze: 

- mierzy upływ czasu na pełnych godzinach: 

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

czasowych zajęć szkolnych i domowych obowiązków: 

długości: 

- mierzy długość różnych przedmiotów różnymi miarkami: 

-wskazuje przydatność niektórych części ciała do wykonywania pomiaru: stopa, dłoń, palec, 

przedramię: 

- zna linijkę i jednostkę długości: centymetr; 

- mierzy długość linijką w zakresie 0 cm: 

- porównuje długości obiektów: 

ciężaru: 

- ważenie przedmiotów na wadze szalkowej bez użycia odważników; 

- stosuje określenia: cięższy – lżejszy – tak samo ciężki; tu więcej – tu mniej – a tu tyle samo; 

- wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi. 

pojemności: 

- odmierza płyny kubkiem (szklanką) i litrowym naczyniem: 

-wie, że cztery kubki to jeden litr, a 2 – 3 kubki to mniej niż jeden litr. 

Figury geometryczne 



dostrzega kształty różnych figur geometrycznych w otoczeniu; 

rysuje figury za pomocą szablonów; 

obrysowuje modele figur, układanie ich z patyczków: 

tworzy kształty różnych figur poprzez rozcinanie, zginanie, układanie jednych figur z 

drugich: 

odróżnia i nazywa takie figury jak: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat: 

rysuje i mierzy odcinki ( w zakresie 0 cm ).  

 

EDUKACJA  PRZYRODNICZA 
Klasa I 
- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w różnorodnych środowiskach przyrodniczych 

/park, las, pole uprawne, sad, ogród/; 

- zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku /odloty i przyloty 

ptaków, zapadanie w sen zimowy/; 

- posiada praktyczne umiejętności uprawy roślin w klasowym kąciku przyrody; 

- nazywa czynniki sprzyjające wzrostowi roślin; 

- wie o korzyściach, jakie przynoszą zwierzęta pożyteczne /niszczenie szkodników, 

spulchnianie 

gleby, zapylanie kwiatów/; 

- zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka /wypalanie łąk, pożary 

lasów, zatruwanie wód i powietrza/; 

- świadomie angażuje się w ochronę przyrody /pomoc zwierzętom, pielęgnowanie roślin, 

zachowanie ciszy w lesie/; 

- zna zagrożenia ze strony zwierząt /chore i niebezpieczne/ i roślin /trujące /; 

- wie, jakie znaczenie ma woda w przyrodzie; 

- rozumie konieczność oszczędzania wody; 

- rozumie konieczność segregacji śmieci i sens stosowania opakowań ekologicznych; 

- obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody; 

- potrafi dostosować ubiór do panujących warunków pogodowych na podstawie 

informacji radiowych i telewizyjnych; 

- nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; 

- zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych tj. burza, huragan, powódź, pożar; 

- zna sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia;  

 

 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 
Klasa I 
Odróżnianie dobra i zła w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. 
. Odróżnianie dobra i zła w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi : 

- potrafi odróżnić co jest dobre i wartościowe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; 

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

- wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy; 

- wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu 

pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich; 

- zna zasady bycia dobrym kolegą. 
2. Współpraca z innymi i przestrzeganie reguł: 

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

- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych; 

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



- jest uczynny i uprzejmy wobec innych (kłania się starszym); 

3. Troska o własne bezpieczeństwo i ochrona innych: 

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

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

się 

o pomoc; 

- niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych; 

- wie, że nie można dążyć do zaspokojenia własnych pragnień kosztem innych i kosztem 

niszczenia otoczenia. 

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i społeczności lokalnej. 
. Uświadamianie roli rodziny w życiu jednostki: 

- wie, co wynika z przynależności do swojej rodziny; 

- potrafi okazywać swoim bliskim miłość i przywiązanie; 
- identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami. 
2. Poznawanie relacji rodzinnych i obowiązków z nich wynikających: 

- zna relacje rodzinne między najbliższymi; 

- wywiązuje się z powinności wobec nich 

- wie, że nie należy dążyć do zaspokajania swoich pragnień kosztem innych członków 

rodziny. 

3. Dostosowanie oczekiwań własnych do realiów ekonomicznych rodziny: 

- rozumie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; 

- wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem ani 

dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudnych warunkach; 

- pomaga innym i umie dzielić się z potrzebującymi. 
4. Zdobywanie wiadomości na temat swojej miejscowości i jej mieszkańców: 

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

- zna pracę ludzi w swojej miejscowości (wybrane zawody); 

- wie, w jaki sposób i do kogo może zwrócić się o pomoc. 

Wychowanie patriotyczne w poczuciu przynależności do kraju i Europy (Unii 
Europejskiej). 
. Kształtowanie tożsamości narodowej; 

- wie , jakiej jest narodowości i że mieszka w Polsce; 

- zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn); 

- wymienia niektóre zwyczaje i obrzędy, typowe dla polskiej tradycji i kultury; 
2. Wychowanie w poczuciu przynależności do społeczności iii kultury europejskiej: 

- wie, że Polska znajduje się w Europie; 

- rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 

3. Wyrabianie postaw tolerancji dla innych kultur i narodów: 
- wie, że są różnice między ludźmi różnych narodów i kultur; 
- szanuje prawo innych do własnej odrębności i tradycji.  
 
 
 
EDUKACJA MUZYCZNA 
Klasa I 
Uczeń: 

- powtarza głosem proste melodie, 

- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, 

- wykonuje śpiewanki i rymowanki tematyczne, 

- realizuje proste tematy rytmiczne , 



- odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych, 

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

niewerbalne, 

- wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc, 

- reaguje na zmianę tempa i dynamiki, 

- kulturalnie zachowuje się na koncercie, 

- potrafi przyjąć właściwą postawę podczas śpiewania hymnu narodowego, 

- rozpoznaje różne rodzaje muzyki na podstawie nastroju, tempa i innych elementów, 

- dostrzega różnice w charakterze słuchanej muzyki, 

- wyraża swe doznania związane z poznawanymi utworami muzycznymi i ilustruje je za 

- pomocą obrazów, ruchu i słów, 

- wie, że muzykę można zapisać i odczytać, 

- potrafi rozpoznać i nazwać niektóre znaki muzyczne (oznaczenia metrum, klucz 

wiolinowy, 

- półnuty, ćwierćnuty i odpowiadające im pauzy).  

 

EDUKACJA TECHNICZNA 
 

Klasa I  
- rozpoznaje i wykorzystuje materiały przydatne do majsterkowania: przyrodnicze, 

papiernicze, 

włókiennicze, tworzywa sztuczne; 

- umie nazwać materiały i narzędzia używane podczas zajęć; 

- zna cechy wybranych materiałów: miękki- twardy, gładki- chropowaty, lśniący- matowy; 

- bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami i przyborami; 

- poprawnie trzyma nożyczki; 

- wykorzystuje poznawane sposoby łączenia materiałów poprzez: sklejanie, zszywanie, 

spinanie; 

- umie ciąć papier po linii prostej; 

- zgina papier po linii przerywanej; 

- zna znaczenie linii ciągłej i przerywanej w rysunku technicznym; 

- poprawnie i starannie wykonuje prace z gotowych szablonów; 

- umie wysłuchać i zinterpretować instrukcję słowną  

- oszczędnie gospodaruje materiałami, poprawnie je przechowuje; 

- doprowadza prace do końca; 

- utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w szatni), sprząta po sobie i pomaga 

innym w 

utrzymaniu porządku; 

- 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, telefonu), 

posługuje się nimi nie psując ich; 

- wie, jak bezpiecznie posługiwać się w domu urządzeniami elektrycznymi i gazowymi; 

- zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych; 

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

komunikacji; 

- wie, jak zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych; 

- poznaje zawody związane z techniką;  

 



EDUKACJA  PLASTYCZNA 
Klasa I 

- rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę ( także architekturę zieleni), 

malarstwo, rzeźbę, grafikę 

- wypowiada się na ich temat poznanych 

- potrafi odróżnić techniki malarskie od graficznych 

- wypowiada się w różnych technikach plastycznych na płaszczyźnie 

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

- dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy 

- wykonuje prace malarskie i graficzne, typowe dla sztuki ludowej regionu, w którym 

mieszka 

- wypowiada się w różnych technikach, tworząc przestrzenne prace plastyczne 

(wykonuje rzeźby w plastelinie, glinie, modelinie i in.) 

- wykonuje proste rekwizyty (lalka, pacynka itp.) i wykorzystuje je w małych formach 

- teatralnych 

- tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka 

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

- opowiadaniem, muzyką 

- wykonuje ilustracje scen i sytuacji zgodnie z podanym kodem barw i kształtów                  

( kolorowanki) 

- w miarę możliwości korzysta z narzędzi medialnych w swojej działalności twórczej 

- przestrzega rozsądnych ram czasowych korzystania z komputera 

- zna zagrożenia zdrowotne, wynikające z niewłaściwego korzystania z narzędzi 

multimedialnych  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA. 
klasa I 
- Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i proste układy taneczne. 

- Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną. 

- Reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe. 

- Pokonuje przeszkody, skacze, biega. 

- Wykonuje ćwiczenia równoważne. 

- Sprawnie pokonuje tor przeszkód. 

- Rzuca i chwyta, kozłuje i toczy piłkę, rzuca do celu. 

- Bierze udział w grach i zabawach ruchowych. 

- Zna zalety aktywnego wypoczynku. 

- Chętnie uczestniczy w wycieczkach. 

- Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych. 

- Rozumie, że należy przestrzegać zasad higieny i właściwie się odżywiać. 

- Wie, że nie wolno samodzielnie zażywać żadnych leków. 

- Dba o prawidłową postawę ciała w każdej sytuacji. 

- Bierze udział w działaniach mających na celu zapobieganiu chorobom i promowania 

zdrowego stylużycia. 

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

 

 

 
 


