
SPOSOBY  SPRAWDZANIA  WIADOMOŚCI  I  UMIEJĘTNOŚCI

 UCZNIÓW  W  KLASIE  I 

Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

 okresowe diagnozy 

 odpowiedzi ustne

 prace pisemne 

 sprawdziany

 kartkówki

 aktywność

 prace domowe

 ćwiczenia praktyczne

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności  uczniów:

 ciche czytanie

 głośne czytanie

 przepisywanie

 pisanie z pamięci

 wypowiedzi ustne ( np.: rozmowa, udział w dyskusji)

 wypowiedzi pisemne ( np.: kartkówki, sprawdziany, karty pracy).

 recytacja



 prowadzenie zeszytu i ćwiczeń

 dostrzeganie zjawisk przyrodniczych

 wykonywanie przez ucznia różnych zadań i ćwiczeń podczas lekcji

 śpiewanie

 analiza wytworów plastyczno-technicznych

 wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych

 praca w zespole

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY  I

EDUKACJA MUZYCZNA

KROPKA CZERWONA

Uczeń:

 Bardzo dobrze zna słowa i  melodie poznanych piosenek.

 Chętnie śpiewa poznana piosenki indywidualnie i w grupie.

 Wykonuje śpiewanki i rymowanki.

 Bezbłędnie odtwarza proste rytmy głosem, na instrumentach perkusyjnych, tataizacją i 
ruchem ciała.

 Wie, że muzykę można zapisać i odczytać.

 Reaguje na zmiany tempa, dynamikę, wysokość dźwięków.

 Z uwagą i zainteresowaniem słucha utworów muzycznych wyrażając swe doznania 
werbalne i niewerbalne.

 Zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz przyjmuje prawidłową postawę 
podczas śpiewania hymnu państwowego.



KROPKA ZIELONA

Uczeń: 

 Potrafi zaśpiewać z pamięci poznane piosenki.

 Dobrze zna słowa i melodie poznanych piosenek.

 Wykonuje proste rymowanki i śpiewanki.

 Prawidłowo odtwarza proste rytmy.

 Wie, że muzykę można zapisać i odczytać.

 Wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc.

 Słucha muzyki, rozpoznaje niektóre ze słuchanych utworów muzycznych; wyraża swe 
doznania różnymi sposobami.

 Potrafi kulturalnie zachować się na koncercie i przyjąć właściwą postawę podczas 
śpiewania hymnu państwowego.

KROPKA ŻÓŁTA

Uczeń:

 Niedokładnie zna teksty i melodie poznanych piosenek i wykonuje je bez 
zaangażowania.

 Potrafi z grupą zaśpiewać poznane piosenki ale niechętnie śpiewa solo.

 Z pomocą nauczyciela wykonuje proste śpiewanki i rymowanki.

 Słabo reaguje na zmianę tempa i dynamiki.

 Odtwarza proste rytmy z pomocą nauczyciela.

 Nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie, czasem zapomina o właściwej 
postawie podczas śpiewania hymnu państwowego.



KROPKA NIEBIESKA

Uczeń:

 Niechętnie śpiewa poznane piosenki.

 Nie zna słów i melodii poznanych piosenek.

 Nie odtwarza rytmu.

 Rozprasza się podczas słuchania muzyki. Ma trudności z wyrażaniem własnych 
doznań.

 Niechętnie uczestniczy w zabawach muzycznych.

 Często niekulturalnie zachowuje się na koncercie, zapomina o właściwej postawie 
podczas śpiewania hymnu państwowego.

EDUKACJA  MATEMATYCZNA

KROPKA CZERWONA

Uczeń:

 Samodzielnie wykonuje i kończy rozpoczęte zadanie.



 Sprawnie wykonuje ćwiczenia mające na celu określanie kierunków i 
stosunków przestrzennych.

 Zawsze dostrzega symetrię i potrafi starannie kontynuować regularny wzór.

 Samodzielnie dokonuje klasyfikacji przedmiotów- potrafi określić cechy 
wspólne i cechy różniące poszczególne przedmioty.

 Samodzielnie porównuje i szereguje przedmioty pod względem wskazanej 
cechy.

 Ustala równoliczność elementów w porównywanych zbiorach.

 Sprawnie liczy obiekty oraz zapisuje liczby cyframi w zakresie 10.

 Biegle i bezbłędnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10 z wykorzystaniem 
konkretów lub w pamięci.

 Poprawnie zapisuje formułę matematyczną poznanych działań 
matematycznych.

 Wymienia liczebniki w zakresie 20.

 Rozumie i samodzielnie  rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie i 
odejmowanie  nawiązujące do problemów życia codziennego.

 Dokonuje pomiarów długości, ciężaru i pojemności w ćwiczeniach 
praktycznych.

 Swobodnie posługuje się kalendarzem; nazywa dni w tygodniu i miesiące w 
roku.

 Potrafi  samodzielnie odczytać pełne godziny na zegarze w systemie 12-
godzinnym.

 Zna monety i banknot: 1zł, 2zł, 5zł, 10zł i za ich pomocą dokonuje prawidłowo 
obliczeń pieniężnych.

 Potrafi zaplanować zakupy.

 Zna pojęcie długu i wie, że trzeba go spłacić



KROPKA ZIELONA

Uczeń:

 Dąży do wykonania rozpoczętego zadania.

 Określa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz 
kierunki ruchu.

 Zazwyczaj dostrzega symetrię i stara się kontynuować regularny wzór.

 Dokonuje klasyfikacji przedmiotów – umie wskazać cechy wspólne i cechy 
różniące przedmioty.

 Umie porównać i szeregować przedmioty pod względem wskazanej cechy.

 Przelicza elementy w zbiorach korzystając z konkretów lub rysunków.

 Poprawnie zapisuje poznane liczby za pomocą cyfr w zakresie 10.

 Sprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10 z wykorzystaniem konkretów.

 Zapisuje formułę matematyczną do wskazanych działań matematycznych.

 Wymienia liczebniki w zakresie 20.

 Najczęściej samodzielnie i w miarę poprawnie rozwiązuje proste zadania 
tekstowe , nawiązujące do problemów życia codziennego.

 Dokonuje pomiarów długości, ciężaru i pojemności w ćwiczeniach 
praktycznych z pomocą nauczyciela.

 Sprawnie posługuje się kalendarzem; nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku.

 Zazwyczaj samodzielnie odczytuje pełne godziny na zegarze w systemie 12-
godzinnym..

 Zna będące w obiegu monety ( 1zł, 2zł, 5zł)  i banknot 10 zł; potrafi posługiwać 
się pieniędzmi.

 Radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży.

 Zna pojęcie długu i wie, że trzeba go spłacić.

KROPKA ŻÓŁTA



Uczeń:

 Nie zawsze kończy rozpoczęte zadanie.

 Z pomocą nauczyciela określa wzajemne położenie przedmiotów na 
płaszczyźnie, kierunki ruchu oraz porządkuje obiekty.

 Często nie dostrzega symetrii i ma trudności z kontynuowaniem regularnego 
wzoru.

 Ma problemy z dokonaniem klasyfikacji przedmiotów- popełnia błędy 
wskazując cechy wspólne i cechy różniące przedmioty.

 Popełnia błędy w porównywaniu i szeregowaniu przedmiotów pod względem 
wskazanej cechy.

 Zapisuje liczby za pomocą cyfr w zakresie 10.

 Popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 10 działając na 
konkretach.

 Wymienia liczebniki w zakresie 20.

 Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe nawiązujące do 
problemów życia codziennego.

 Ma problemy z zapisywaniem formuł  matematycznych do wskazanych działań 
matematycznych..

 W miarę poprawnie, z pomocą nauczyciela dokonuje prostych pomiarów.

 Z pomocą nauczyciela posługuje się kalendarzem; popełnia błędy w nazywaniu 
dni tygodnia i miesięcy w roku.

 Słabo radzi sobie z obliczeniami pieniężnymi.

 Popełnia błędy w odczytywaniu pełnych godzin na zegarze.

 Myli monety i banknoty ( 1zł, 2zł, 5zł, 10zł); ma problemy z posługiwaniem się 
pieniędzmi.

 Nie rozumie pojęcia długu i konieczności jego spłacenia.



KROPKA  NIEBIESKA

Uczeń:    

 Nie  kończy rozpoczętego zadania.

 Prezentuje wolne tempo pracy.

 Wymaga wielu powtórzeń i pomocy nauczyciela, w zakresie wszystkich 
czynności matematycznych.

 Nie rozumie pojęć związanych ze stosunkami przestrzennymi i najczęściej nie 
potrafi się nimi posługiwać do określenia swojego położenia i położenia 
przedmiotów.

 Najczęściej nie dostrzega symetrii nie potrafi kontynuować regularnego wzoru.

 Tylko z pomocą nauczyciela wskazuje cechy wspólne i cechy różniące 
przedmioty.

 Nie potrafi porównywać i szeregować przedmiotów  pod względem wskazanej 
cechy.

 Popełnia liczne błędy w zapisie liczb cyframi.

 Nie zapisuje poprawnie formuły matematycznej do podanego działania.

 Popełnia liczne błędy w  dodawaniu  i odejmowaniu liczb  w zakresie 10 
działając na konkretach.

 Nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie 
nawiązujących do problemów życia codziennego.

 Nie radzi sobie z mierzeniem długości, pojemności, ciężaru w ćwiczeniach 
praktycznych nawet z pomocą nauczyciela.

 Nie potrafi posługiwać się kalendarzem, popełnia błędy w nazywaniu dni w 
tygodniu i miesięcy w roku.

 Ma trudności w odczytywaniu pełnych godzin na zegarze.

 Nie zna monet i banknotów ( 1zł, 2zł, 5zł, 10zł); nie potrafi posługiwać się 
pieniędzmi.

 Nie zna pojęcia długu.



EDUKACJA  SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

KROPKA CZERWONA

■ aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia,



■ ma bogatą wiedzę  o roślinach i zwierzętach,

■ rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem

■ współpracuje w zespole i bawi się w grupie

■ zna i stosuje zwroty grzecznościowe

■ przestrzega ustalonych reguł (zasad)

■ wywiązuje się  ze swoich obowiązków

■ zna i przestrzega zasad bezpiecznej pracy i zabawy

■ pomaga innym

■ kończy rozpoczętą pracę

■ potrafi właściwie zachować się w różnych miejscach i sytuacjach

 ■ pracuje samodzielnie, we właściwym tempie

KROPKA ZIELONA

■ interesuje się środowiskiem przyrodniczym, prowadzi obserwacje;

■ ma wiadomości na temat roślin i zwierząt,

■ zna niektóre zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem

■ przestrzega ustalonych reguł (zasad)

■ wywiązuje się  ze swoich obowiązków

■ zna i przestrzega zasad bezpiecznej pracy i zabawy

■ pomaga innym

■ kończy rozpoczętą pracę

■ potrafi właściwie zachować się w różnych miejscach i sytuacjach



KROPKA ŻÓŁTA

■ wie, w jaki sposób możemy poznawać przyrodę, dostrzega zmiany w niej zachodzące , 

■ zna  wybrane informacje na temat roślin i zwierząt, 

■ wie, że są wzajemne zależności między przyrodą a człowiekiem

■ przestrzega ustalonych reguł (zasad)

■ wywiązuje się  ze swoich obowiązków

■ zna i przestrzega zasad bezpiecznej pracy i zabawy

■ pomaga innym

KROPKA NIEBIESKA

■ dostrzega istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku;

■ ma podstawowe wiadomości o roślinach i zwierzętach;

■ rozumie potrzebę dbania o przyrodę

■ przestrzega ustalonych reguł (zasad)

■ wywiązuje się  ze swoich obowiązków

■ zna i przestrzega zasad bezpiecznej pracy i zabawy

WYCHOWANIE I FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

KROPKA CZERWONA

■ jest bardzo sprawny fizycznie, chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach, 

■ rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka;



KROPKA ZIELONA

■ jest sprawny fizycznie, wykazuje inicjatywę w wykonywaniu zadań  ruchowych,

 ■ wie, jaki wpływ ma ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka;

KROPKA ŻÓŁTA

■ sprawnie wykonuje proste ćwiczenia fizyczne;

■ wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka;

 KROPKA NIEBIESKA

■ uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, szybko się zniechęca;

■ wie, że należy dbać o zdrowie;

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

KROPKA CZERWONA



 aktywnie uczestniczy w formułowaniu zasad pracy w pracowni komputerowej
 rozpoznaje sytuacje zgodne z zasadami umiejętnego korzystania z komputera.
 rozróżnia i wymienia nazwy czterech podstawowych części zestawu komputerowego
 wskazuje inne części zestawu komputerowego, np. drukarkę, i określa ich 

zastosowanie
 wyjaśnia, czym jest komputer i do czego można go użyć
 rozpoznaje miejsca, gdzie są używane komputery
  rozpoznaje, czy komputer jest włączony, czy wyłączony
 poprawnie włącza komputer.
 wskazuje i nazywa podstawowe elementy pulpitu komputerowego
 posługuje się słownictwem związanym z komputerami: pulpit, przycisk Start, ikony, 

okno 
 programu
 prawidłowo loguje się w sieci szkolnej
 uruchamia i zamyka różne programy
  samodzielnie wykonuje ćwiczenia na płycie „Szkoła na miarę”.
 posługuje się myszką komputerową, reagując na sygnały słowne: prawy, lewy 

przycisk
 posługuje się określeniami: kursor, kliknąć
 zmienia kształt i wielkość okna programu po demonstracji tej czynności przez 

nauczyciela
  posługuje się narzędziem Wypełnianie kolorem oraz skrótem Ctrl+Z
 samodzielnie koloruje rysunek w programie graficznym
 wie, co to jest grafika komputerowa i jak się nazywa osoba zajmująca się grafiką 

komputerową
 posługuje się narzędziami: Ołówek i Pędzel, w tym także posługuje się różnymi 

kształtami narzędzia Pędzel
 samodzielnie rysuje i koloruje rysunek w programie graficznym
 posługuje się narzędziami: Lupa i Gumka, w tym także różnymi stopniami 

powiększenia
 obrazu w przypadku narzędzia Lupa
 samodzielnie odnajduje lukę w rysunku
  samodzielnie usuwa wybrane elementy rysunku
 posługuje się narzędziami: Prostokąt, Elipsa, Aerograf
  samodzielnie rysuje w programie graficznym
wie, do czego służą klawisze: Shift, Caps Lock, Enter, prawy Alt, Spacja
 odnajduje na klawiaturze klawisze: Shift, Caps Lock, Enter, Alt, Spacja
wie, co to jest kursor tekstowy
wie, co to jest edytor tekstu
 samodzielnie pisze w edytorze tekstu wybrane litery
wie, do czego służą i gdzie się znajdują klawisze strzałek oraz Delete i Backspace
  samodzielnie pisze litery i znaki w edytorze tekstu
 samodzielnie usuwa z tekstu litery i znaki za pomocą klawiszy Delete i Backspace

KROPKA ZIELONA

 aktywnie uczestniczy w formułowaniu zasad pracy w pracowni komputerowej



 rozpoznaje sytuacje zgodne z zasadami umiejętnego korzystania z komputera.
 rozróżnia i wymienia nazwy czterech podstawowych części zestawu komputerowego
 wskazuje inne części zestawu komputerowego, np. drukarkę, i określa ich 

zastosowanie

 wyjaśnia, czym jest komputer i do czego można go użyć
 rozpoznaje miejsca, gdzie są używane komputery
  rozpoznaje, czy komputer jest włączony, czy wyłączony
 poprawnie włącza komputer.
 wskazuje i nazywa podstawowe elementy pulpitu komputerowego
 posługuje się słownictwem związanym z komputerami: pulpit, przycisk Start, ikony, 

okno 
 programu
 prawidłowo loguje się w sieci szkolnej
 uruchamia i zamyka różne programy
  samodzielnie wykonuje ćwiczenia na płycie „Szkoła na miarę”.
 posługuje się myszką komputerową, reagując na sygnały słowne: prawy, lewy 

przycisk
 posługuje się określeniami: kursor, kliknąć
 zmienia kształt i wielkość okna programu po demonstracji tej czynności przez 

nauczyciela
  posługuje się narzędziem Wypełnianie kolorem oraz skrótem Ctrl+Z
 samodzielnie koloruje rysunek w programie graficznym
 wie, co to jest grafika komputerowa i jak się nazywa osoba zajmująca się grafiką 

komputerową
 posługuje się narzędziami: Ołówek i Pędzel, w tym także posługuje się różnymi 

kształtami narzędzia Pędzel
 samodzielnie rysuje i koloruje rysunek w programie graficznym
 posługuje się narzędziami: Lupa i Gumka, w tym także różnymi stopniami 

powiększenia

KROPKA ŻÓŁTA

 aktywnie uczestniczy w formułowaniu zasad pracy w pracowni komputerowej
 rozpoznaje sytuacje zgodne z zasadami umiejętnego korzystania z komputera.
 rozróżnia i wymienia nazwy czterech podstawowych części zestawu komputerowego
 wskazuje inne części zestawu komputerowego, np. drukarkę, i określa ich 

zastosowanie
 wyjaśnia, czym jest komputer i do czego można go użyć
 rozpoznaje miejsca, gdzie są używane komputery
  rozpoznaje, czy komputer jest włączony, czy wyłączony



 poprawnie włącza komputer.
 wskazuje i nazywa podstawowe elementy pulpitu komputerowego
 posługuje się słownictwem związanym z komputerami: pulpit, przycisk Start, ikony, 

okno 
 programu
 prawidłowo loguje się w sieci szkolnej
 uruchamia i zamyka różne programy
  samodzielnie wykonuje ćwiczenia na płycie „Szkoła na miarę”.
 posługuje się myszką komputerową, reagując na sygnały słowne: prawy, lewy 

przycisk
 posługuje się określeniami: kursor, kliknąć
 zmienia kształt i wielkość okna programu po demonstracji tej czynności przez 

nauczyciela
  posługuje się narzędziem Wypełnianie kolorem oraz skrótem Ctrl+Z
 samodzielnie koloruje rysunek w programie graficznym
 wie, co to jest grafika komputerowa i jak się nazywa osoba zajmująca się grafiką 

komputerową
 posługuje się narzędziami: Ołówek i Pędzel, w tym także narzędzia Pędzel
 samodzielnie rysuje i koloruje rysunek w programie graficznym
 posługuje się narzędziami: Lupa i Gumka, w tym także różnymi stopniami 

powiększenia
 obrazu w przypadku narzędzia Lupa
 samodzielnie odnajduje lukę w rysunku
  samodzielnie usuwa wybrane elementy rysunku

KROPKA NIEBIESKA

 aktywnie uczestniczy w formułowaniu zasad pracy w pracowni komputerowej
 rozpoznaje sytuacje zgodne z zasadami umiejętnego korzystania z komputera.
 rozróżnia i wymienia nazwy czterech podstawowych części zestawu komputerowego
 wskazuje inne części zestawu komputerowego, np. drukarkę, i określa ich 

zastosowanie
 wyjaśnia, czym jest komputer i do czego można go użyć
 rozpoznaje miejsca, gdzie są używane komputery
  rozpoznaje, czy komputer jest włączony, czy wyłączony
 poprawnie włącza komputer.
 wskazuje i nazywa podstawowe elementy pulpitu komputerowego
 posługuje się słownictwem związanym z komputerami: pulpit, przycisk Start, ikony, 

okno 
 programu
 prawidłowo loguje się w sieci szkolnej
 uruchamia i zamyka różne programy
  samodzielnie wykonuje ćwiczenia na płycie „Szkoła na miarę”.
 posługuje się myszką komputerową, reagując na sygnały słowne: prawy, lewy 

przycisk
 posługuje się określeniami: kursor, kliknąć



 zmienia kształt i wielkość okna programu po demonstracji tej czynności przez 
nauczyciela

  posługuje się narzędziem Wypełnianie kolorem oraz skrótem Ctrl+Z
 samodzielnie koloruje rysunek w programie graficznym

EDUKACJA  ARTYSTYCZNA
( PLASTYCZNA  I  TECHNICZNA)

CZERWONA ZIELONA ŻÓŁTA NIEBIESKA
Wszelkie prace 
wykonuje starannie, 
estetycznie, ciekawie, 
poszukuje oryginalnych 
rozwiązań.

Wykonuje prace 
plastyczne i techniczne 
zgodnie z podanym 
tematem, 
zaproponowaną 
techniką i podanym 
planem pracy.

Prace plastyczne i 
techniczne wykonuje nie 
zawsze zgodnie z 
proponowanym 
tematem i podanym 
planem pracy.

Prace plastyczno-
techniczne wykonuje 
niechętnie i 
nieestetycznie, 
zazwyczaj są to prace 
niezgodne z podanym 
tematem.

Prace są bogate w 
szczegóły i zawsze 
dokończone.

Prace wykonuje 
estetycznie i dokładnie, 
prace są dokończone.

Prace wykonuje z 
drobnymi usterkami, 
niekiedy mało dokładnie 
i niezbyt estetycznie. 
Prace są ubogie w 
szczegóły i mało 
kolorowe.

Prace plastyczne i 
techniczne są ubogie w 
szczegóły, często 
zniszczone lub 
pogniecione. Często nie 
kończy rozpoczętej 
pracy.

Zawsze sprawnie i 
bezpiecznie posługuje 
się narzędziami.

Bezpiecznie posługuje 
się narzędziami.

Stara się bezpiecznie 
posługiwać narzędziami.

Nie potrafi bezpiecznie 
posługiwać się 
narzędziami.

Dba o ład i porządek w 
miejscu pracy.

Zazwyczaj zachowuje 
ład i porządek w czasie 
pracy.

Sporadycznie 
zachowuje ład i 
porządek w miejscu 
pracy.

Nie przestrzega ładu i 
porządku w miejscu 
pracy.

EDUKACJA  POLONISTYCZNA

• WYPOWIADANIE  SIĘ  I  SŁUCHANIE

CZERWONA ZIELONA ŻÓŁTA NIEBIESKA
Uważnie słucha Słucha wypowiedzi Nie zawsze potrafi Nie koncentruje się na 



cudzych  wypowiedzi i 
właściwie na nie 
reaguje.

innych, wyciągając 
wnioski.

słuchać cudzych 
wypowiedzi.

słuchanym tekście i 
cudzych 
wypowiedziach. Ma 
kłopoty ze 
zrozumieniem sensu 
wypowiedzi innych.

Samodzielnie 
formułuje pytanie do 
postawionego 
problemu.

Formułuje pytanie i 
odpowiedź na podstawie 
tekstu.

Z pomocą nauczyciela 
formułuje pytania i 
odpowiedzi.

Nie potrafi ułożyć 
pytania i nie opowiada 
przeczytanego tekstu.

Stosuje wielozdaniowe, 
logiczne, ciekawe 
wypowiedzi.

Wypowiada swoje myśli 
w formie 
kilkuzdaniowej, 
logicznej wypowiedzi.

Wypowiada się 
pojedynczymi zdaniami.

Nie potrafi wypowiadać 
się na określony i 
swobodny temat.

Ma bardzo bogaty 
zasób słów.

Posiada duży zasób 
słownictwa.

Posiada przeciętny 
zasób słownictwa.

Posiada bardzo ubogi 
zasób słownictwa.

• CZYTANIE

CZERWONA ZIELONA ŻÓŁTA NIEBIESKA
Czyta płynnie, 
wyraziście, poprawnie i 
w bardzo dobrym 
tempie.

Poprawnie czyta 
opracowany tekst, 
płynnie, w dobrym 
tempie.

Czyta wolno, czasami 
popełnia błędy.

Nie opanował 
umiejętności czytania.

Rozumie czytany tekst, 
prawidłowo odpowiada 
na pytania związane z 
tekstem.

Czyta ze zrozumieniem, 
czasami pomija drobne 
szczegóły.

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
czytanego tekstu.

Nie rozumie czytanego 
tekstu.

Zwraca uwagę na znaki 
przestankowe.

Zazwyczaj zachowuje 
właściwą intonację.

Z pomocą nauczyciela 
wyróżnia w wyrazie 
głoski, litery, sylaby.

Czytając nie zwraca 
uwagi na znaki 
przestankowe.

Samodzielnie czyta 
książki i czasopisma.

Czyta tylko lektury 
wskazane przez 
nauczyciela.

Czyta niektóre lektury 
przy pomocy osoby 
dorosłej.

Nie wykazuje 
zainteresowania 
czytelnictwem.

Systematycznie 
korzysta ze zbiorów 
biblioteki szkolnej.

Korzysta ze zbiorów 
biblioteki szkolnej.

Rzadko korzysta ze 
zbiorów biblioteki .

Nie korzysta ze zbiorów 
biblioteki.

• PISANIE

CZERWONA ZIELONA ŻÓŁTA NIEBIESKA
Pisze starannie, 
zachowując 

Stara się pisać 
zachowując prawidłowy 

Pisze niestarannie i nie 
zawsze czytelnie.

Ma duże trudności z 
pisaniem: pisze 



prawidłowy kształt 
liter, ich łączenie i 
proporcje.

kształt liter i ich 
połączenie.

niestarannie, 
nieczytelnie, nie trzyma 
się liniatury, źle łączy 
litery i myli je.

Pisze płynnie i w 
szybkim tempie.

Pisze czytelnie, w 
wolnym tempie.

Pisze w wolnym tempie. Pisze w bardzo wolnym 
tempie.

Prawidłowo 
rozmieszcza tekst na 
stronie.

Litery i wyrazy zwykle 
mieszczą się w 
liniaturze i są 
zapisywane we 
właściwym miejscu.

Czasami myli linijki, ma 
trudności z 
mieszczeniem się  w 
liniaturze.

Nie potrafi rozmieścić 
tekstu na stronie, myli 
linijki, nie mieści się w 
liniaturze.

Bardzo starannie 
prowadzi zeszyty.

Starannie prowadzi 
zeszyty.

Nie zawsze zachowuje 
prawidłowy kształt i 
łączenie liter.

Zeszyty prowadzi 
niestarannie i 
nieestetycznie, często są 
one pogniecione.

Bezbłędnie przepisuje 
teksty. Bezbłędnie i 
poprawnie pisze z 
pamięci wyrazy i 
zdania.

Przepisuje krótkie teksty 
pisane i drukowane. 
Popełnia drobne błędy 
w pisaniu z pamięci.

Z pomocą nauczyciela 
przepisuje łatwe teksty 
pisane i drukowane. 
Popełnia błędy w 
pisaniu z pamięci.

Nie potrafi przepisać 
wyrazów i zdań. Nie 
potrafi napisać z 
pamięci nawet prostych 
wyrazów.

Pisze z zachowaniem 
poznanych reguł 
ortograficznych.

Zna, lecz nie zawsze 
stosuje poznane zasady 
ortograficzne.

Sporadycznie stosuje 
reguły ortograficzne.

Nie stosuje poznanych 
reguł ortograficznych.


