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Wymagania edukacyjne dla ucznia kończącego klasę pierwszą. 

Uczeń z oceną celującą 

W bardzo wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania. 

Uczeń z oceną bardzo dobrą: 

1. Edukacja polonistyczna. 

 

Uczeń słucha z uwagą wypowiedzi innych; tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, 

używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; 

zna i poprawnie pisze i łączy litery; poprawnie i estetycznie rozmieszcza tekst w 

liniaturze; bezbłędnie pisze z pamięci i przepisuje teksty, samodzielnie układa i 

zapisuje kilka zdań na zadany temat;  czyta płynnie, w szybkim tempie, z pełnym 

zrozumieniem treści; odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, ilustruje zachowania 

bohatera literackiego, uczestniczy w zabawach teatralnych; czyta książki korzystając z 

księgozbioru bibliotecznego; wykonuje samodzielnie prace domowe. 

 

2. Edukacja matematyczna.  

 

Uczeń zna i zapisuje cyfry i liczby od 1 do 20; przelicza i porównuje elementy 

zbiorów; biegle i bezbłędnie dodaje i odejmuje w pamięci w wymaganym zakresie; 

przy obliczeniach stosuje własne strategie; układa i rozwiązuje proste zadania z treścią; 

prawidłowo posługuje się wiadomościami w sytuacjach praktycznych; rozpoznaje i 

nazywa figury geometryczne; sprawnie dokonuje obliczeń pieniężnych, pomiaru 

długości, ciężaru, temperatury, pojemności i czasu oraz posługuje się nimi w 

sytuacjach życiowych; samodzielnie wykonuje prace domowe. 

 

3. Edukacja przyrodnicza.  

 

Uczeń aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata; stosuje przepisy bezpieczeństwa w 

miejscach publicznych, rozpoznaje niektóre znaki i symbole informujące o różnych 

rodzajach zagrożeń; zna stolicę Polski i wskazuje na mapie jej położenie; zna główne 

rzeki i miasta Polski; samodzielnie prowadzi obserwacje, doświadczenia i hodowle; 

zna zasady prawidłowego odżywiania się, zna podstawowe warzywa i owoce oraz ich 

znaczenia dla zdrowia człowieka; ma bogatą wiedzę o roślinach i zwierzętach; rozumie 

potrzebę kontrolowania stanu swojego zdrowia; rozumie i wyjaśnia wzajemne 

zależności między człowiekiem i środowiskiem. 
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4. Edukacja muzyczna. 

 

Uczeń chętnie i aktywnie słucha muzyki; reaguje na sygnały muzyczne; rozróżnia 

muzykę pod względem nastroju; zna i śpiewa solo i w zespole wybrane piosenki z 

repertuaru dziecięcego oraz wybrane pieśni patriotyczne dbając o prawidłowa 

postawę;  stosuje gesty dźwiękotwórcze; gra na prostych instrumentach perkusyjnych; 

 

5. Edukacja plastyczna i zajęcia techniczne. 

 

Uczeń twórczo i estetycznie wykonuje zadania plastyczno-techniczne; zachowuje ład i 

porządek w miejscu pracy ze względów bezpieczeństwa; pracuje zgodnie z podaną 

instrukcją; nazywa podstawowe dziedziny sztuki; wykonuje proste przedmioty 

użytkowe; zna podstawowe pojęcia z dziedziny malarstwa i sztuki użytkowej. 

 

6. Edukacja społeczna z elementami etyki. 

 

Uczeń zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków; szanuje 

rówieśników i dorosłych, jest prawdomówny, kulturalny i taktowny; zawsze zgodnie 

współpracuje w zespole, nawiązuje kulturalne kontakty z rówieśnikami i dorosłymi; 

aktywnie uczestniczy w życiu klasy; zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa; panuje 

nad swoimi emocjami , jest życzliwy, opiekuńczy, troskliwy i koleżeński; szanuje 

cudzą własność, niesie pomoc potrzebującym; samodzielnie radzi sobie z problemami; 

prawidłowo ocenia postępowanie swoje i innych; zna i szanuje symbole narodowe, 

uczestniczy w świętach narodowych; zna wybrane legendy regionu w którym mieszka. 

 

7. Zajęcia komputerowe.  

 

              Uczeń stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, dba o własne      

              zdrowie; prawidłowo układa w logicznym ciągu obrazki, wyrazy składające się na           

              codzienne czynności; sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer; samodzielnie       

              obsługuje edytor grafiki i tekstu; samodzielnie wykonuje ćwiczenia. 

 

8. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna.  

 

Uczeń prawidłowo wykonuje proste zadania w zakresie utrzymania higieny osobistej i 

zdrowia; aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych; respektuje 
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przepisy i reguły zabaw i gier ruchowych; wymienia czynniki mające wpływ na 

zdrowie człowieka i rozumie zależności między nimi. 

 

Uczeń z oceną dobrą: 

Nie spełnia kryteriów oceny bardzo dobrej. 

Potrafi wykorzystywać samodzielnie wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych wg. 

wzorów ( przykłady analogiczne do znanych z lekcji, podręcznika). 

 

Uczeń z oceną dostateczną: 

 

Posiada proste, uniwersalne wiadomości (rozumie je) i umiejętności. 

Potrafi je przedstawić w innej formie niż je zapamiętał oraz uporządkować, streścić i uczynić 

podstawą prostego wnioskowania. 

Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, zazwyczaj przy pomocy 

nauczyciela. 

 

Uczeń z oceną dopuszczającą: 

 

Posiada jedynie niezbędne wiadomości i umiejętności. 

Potrafi je przedstawić w formie, w której je zapamiętał. 

Rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności tylko przy pomocy nauczyciela. 

 

Uczeń z oceną niedostateczną: 

Nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową. 

 

 

 


