
 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 
Wprowadzono ocenianie cz stkowe w formie cyfr: 
6 – celuj cy    5 - bardzo dobry    4 – dobry    3 – dostateczny    2 – dopuszczaj cy    1 - niedostateczny 
 

Wykaz umiej tno ci opanowanych przez ucznia kl. III 

Ocena Mówienie 
i s uchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiej tno ci 

spo eczno – przyrodnicze 
Umiej tno ci 

artystyczno - ruchowe 

DOPUSZCZAJ CY 
(2) 

Ucze  wypowiada si  
niech tnie, bardzo 
rzadko, u ywaj c 
krótkich zda  lub 
pojedynczych wyrazów. 
Do  cz sto pope nia 

dy stylistyczne i 
gramatyczne. Nie s ucha 
uwa nie i nie zawsze 
rozumie wys uchany 
tekst. 

Czyta s abo zniekszta ca 
wyrazy wielosylabowe. 
Cz sto nie rozumie 
czytanego tekstu. 
Pope nia liczne b dy 
podczas wyodr bniania 
cz ci mowy w tek cie.  

Pismo ma o estetyczne. 
Du o b dów przy 
pisaniu z pami ci i ze 

uchu. Ucze  nie potrafi 
napisa  opowiadania, 
opisu, listu i krótkiej 
notatki. 

Liczy na konkretach. Oczekuje 
pomocy nauczyciela przy 
wykonywaniu rachunku 
pami ciowego w zakresie czterech 
podstawowych dzia  do tysi ca 
oraz przy rozwi zywaniu prostych 
zada  tekstowych.  

Wy cznie przy pomocy nauczyciela 
obserwuje i analizuje zjawiska 
przyrodnicze myli zwi zki 
przyczynowo- skutkowe w 
przyrodzie. Myli gatunki ro lin. 
Wymaga podpowiedzi nauczyciela. 

abo zna i nie zawsze stosuje 
podstawowe zasady zachowania si  
i przepisy ruchu drogowego. 
Wymieni pojedyncze obiekty swojej 
miejscowo ci przy pomocy 
nauczyciela. Pos uguje si  map  
wy cznie przy pomocy nauczyciela. 

Prace artystyczno –techniczne 
wykonuje niech tnie. Cz sto 
wymaga zach ty ze strony 
nauczyciela. Najcz ciej nie potrafi 
umiej tnie wykorzysta  
przyniesionych materia ów. 
piewa niech tnie. Zwykle nie 

opanowuje na pami  s ów 
piosenek oraz nie zna melodii 
piosenki. Wymaga sta ej kontroli i 
zach ty podczas wykonywania 
wicze  gimnastycznych. 

DOSTATECZNY 
(3) 

Pos ugiwanie si  ubogim 
ownictwem. 

Wypowiedzi krótkie, 
jednozdaniowe. Czasem 
pope nia b dy 
stylistyczne 
i gramatyczne. 
Niedok adna wypowied  
na temat wys uchanego 
tekstu, konieczna cz sta 
pomoc ze strony 
nauczyciela. 

Zniekszta canie sylab i 
wyrazów podczas 
czytania. Tempo czytania 
wolne. S abe rozumienie 
czytanego cicho tekstu. 
Czasem pope nia b dy 
podczas wyodr bniania 
poznanych cz ci mowy. 

Pismo zwykle 
niestaranne, 
niekszta tne. Zdarzaj  si  

dy przy 
przepisywaniu z tablicy, 
pisaniu z pami ci i ze 

uchu. Z pomoc  
nauczyciela potrafi  
napisa  opowiadanie, 
opis, list 

Dodawanie i odejmowanie w 
zakresie 1000 wykonywane w 
tempie wolnym. Pope nianie 

dów w mno eniu i dzieleniu 
w zakresie 100.  Pope nianie 

dów w zadaniach 
geometrycznych i dotycz cych 
miar. Wymaga cz stej pomocy 
przy rozwi zywaniu zada  
tekstowych z onych. Pracuje 
wolno, niesamodzielnie, ale stara 
si . 

Przy pomocy nauczyciela obserwuje, 
analizuje zjawiska przyrodnicze, 
dostrzega zwi zki przyczynowo-
skutkowe w przyrodzie. Rozpoznaje 
po dwie ro liny z  poznanych 
gatunków ro lin. Ogranicza si  do 
znajomo ci podstawowych zasad 
bezpiecze stwa w ruchu drogowym. 
Wymieni pojedyncze obiekty w 
swojej miejscowo ci. Przy pomocy 
nauczyciela pos uguje si  map . 

Prace artystyczne podejmowane 
niezbyt ch tnie. Nie zawsze 
doprowadzone do ko ca. 
Widoczny brak pomys owo ci oraz 
umiej tnego wykorzystania 
materia ów. Tempo pracy wolne, 
brak samodzielno ci. Ma e 
zaanga owanie w zaj cia 
muzyczne, brak ch ci do 
piewania oraz wykonywania 
wicze  ruchowych. 

 

DOBRY 
(4) 

Wypowiadanie si  
ch tne, jednak nie 
zawsze poprawne pod 
wzgl dem stylistycznym 
i gramatycznym 
Wypowiedzi s  krótkie, 
nie zawsze 
wyczerpuj ce. Czasem 
konieczna pomoc 
nauczyciela. 

Czytanie w dobrym 
tempie, pope nianie 
drobnych pomy ek. 
Rozumienie tekstu 
czytanego cicho, lecz 
niezbyt dok adne 
odtwarzanie tre ci. 
Pope nianie b dów 
podczas wyodr bniania 
poznanych cz ci mowy 
oraz ich korekta 
dokonana przez ucznia. 

Pismo nie zawsze 
staranne. Nieliczne b dy 
przy przepisywaniu, 
pisaniu ze s uchu i z 
pami ci. Podczas pisania 
samodzielnej 
wypowiedzi konieczna 
pomoc nauczyciela i jego 
wskazówki i wyja nienia. 

Potrafi dodawa  i odejmowa  w 
zakresie 100 oraz mno  i dzieli  
w zakresie 100. Rozwi zuje 

one zadania tekstowe z 
pomoc  nauczyciela, wymagaj c 
wskazówek i wyja nie . Zdobyte 
wiadomo ci z geometrii, dotycz ce 
miary d ugo ci, masy, czasu, 
pieni dzy, nie zawsze potrafi 
umiej tnie zastosowa  w 
praktyce. 

Ukierunkowany przez nauczyciela 
obserwuje, analizuje zjawiska 
przyrodnicze, dostrzega zwi zki 
przyczynowo-skutkowe w 
przyrodzie. Rozpoznaje niektóre 
poznane gatunki ro lin i zna 
podstawowe warunki wp ywaj ce na 
ich wzrost i rozwój. Ogranicza si  do 
znajomo ci podstawowych zasad 
bezpiecze stwa w ruchu drogowym. 
Wymieni wa niejsze obiekty w 
swojej miejscowo ci. 
Ukierunkowany przez nauczyciela 
pos uguje si  map . 

Z obowi zku podejmowane 
zadania artystyczne. Prace 
doprowadzone do ko ca, lecz nie 
zawsze przemy lane i starannie 
wykonane, a wykorzystanie 
materia ów nie w pe ni 
zadowalaj ce. wiczenia ruchowe 
wykonywane nie zawsze starannie 
i prawid owo. 



BARDZO 
DOBRY 

(5) 

Wypowiedzi pe ne, 
poprawnie 
zbudowanymi zdaniami 
tworz cymi logiczn  
ca . Wyczerpuj ce 
wypowiedzi na temat 
wys uchanego tekstu. 
Samodzielno  
wypowiadania si  na 
dany temat. 

Czytanie zdaniami, 
ynnie, wyrazi cie, w 

dobrym tempie. 
Samodzielne zdawanie 
sprawy z tre ci 
czytanego tekstu po 
jednorazowym 
przeczytaniu. Szybkie 
wyszukiwanie w tek cie 
fragmentów na 
okre lony temat. 
Samodzielne 
wyodr bnianie w tek cie 
poznanych cz ci mowy. 

Pismo staranne, brak 
dów ortograficznych. 

Oczekiwanie 
potwierdzenia 
nauczyciela w trakcie 
pisania samodzielnych 
wypowiedzi. 

Bieg e dodawanie, odejmowanie 
w zakresie 100 oraz mno enie 
i dzielenie w zakresie 100. 
Sprawne stosowanie algorytmów 
dodawania, odejmowania 
i mno enia pisemnego. 
Samodzielne rozwi zywanie zada  
tekstowych z onych obj tych 
programem. Znajomo  i w ciwe 
zastosowanie umiej tno ci 
geometrycznych i praktycznych 

Obserwuje, analizuje zjawiska 
przyrodnicze, dostrzega zwi zki 
przyczynowo-skutkowe w 
przyrodzie. Rozpoznaje popularne 
poznane gatunki ro lin i zna warunki 
wp ywaj ce na ich wzrost i rozwój. 
Rozró nia rodzaje transportu oraz 
zna przepisy ruchu drogowego. Zna 
swoj  miejscowo . Pos uguje si  
map , zna kierunki wiata i 
krajobrazy. 

Ch tne podejmowanie zada  
artystycznych (plastycznych, 
technicznych, muzycznych). 
Umiej tne stosowanie 
podstawowych rodków 
plastycznych i technicznych. 
Doprowadzenie ka dej pracy do 
ko ca. Bardzo dobre opanowanie 
wiadomo ci muzycznych i 
piosenek z kl. III. Ch tne 
uczestnictwo w zaj ciach 
ruchowych i wspó dzia anie w 
grupie przy wykonywaniu wicze . 

CELUJ CY 
(6) 

Pos ugiwanie si  
wzbogaconym zasobem 

ownictwa. Ciekawe, 
po czone w logiczn  
ca  wypowiedzi, 
wiadomo ci 
ponadprogramowe. 
Umiej tny udzia  
w dyskusji, dobieranie 

ciwych argumentów 
do obrony w asnego 
zdania. 

Bieg e i wyraziste 
czytanie nowego tekstu. 
Bezb dne rozumienie 
tekstu czytanego cicho, 
ustalenie podtekstu. 
Ch tne i samodzielne 
czytanie ksi ek 
i czasopism. Bezb dne 
wyodr bnianie w tek cie 
rzeczownika, 
czasownika, 
przymiotnika, liczebnika i 
przys ówka. 

Pismo p ynne, kszta tne, 
staranne, prawid owo 
rozmieszczone na 
stronicy. Brak 
jakichkolwiek b dów 
w pisaniu ze s uchu 
i z pami ci. 
Samodzielnie, sprawnie, 
bezb dnie i interesuj co 
zredagowane 
wypowiedzi pisemne 
(opowiadanie, opis, 
yczenia, list) 

Bieg e mno enie i dzielenie w 
zakresie 100, dodawanie  
i odejmowanie  
w zakresie 1 000. Bezb dnie 
opanowana umiej tno  
stosowania algorytmów 
pisemnego dodawania, 
odejmowania, mno enia 
i dzielenia, kolejno  wykonywania 
dzia  oraz umiej tno ci 
praktycznych  
i geometrycznych (prostopad ci, 
równoleg ci, obwodów figur 
geometrycznych). Wyró nianie si  
w klasie szybkim tempem pracy, 
samodzielnym rozwi zywaniem 
skomplikowanych zada  z onych 
wykraczaj cych ponad program. 

Obserwuje, analizuje  
i wyja nia zjawiska przyrodnicze, 
dostrzega zwi zki przyczynowo-
skutkowe  
w przyrodzie. Rozpoznaje wszystkie 
poznane gatunki ro lin i zna warunki 
wp ywaj ce na ich wzrost   
i rozwój. Rozró nia rodzaje 
transportu oraz zna przepisy ruchu 
drogowego. Zna swoj  miejscowo , 
potrafi by  przewodnikiem po 
najciekawszych obiektach. Biegle 
pos uguje si  map , samodzielnie 
wyznacza kierunki wiata. Zna 
krajobrazy  
i wska e wi ksze miasta na mapie. 

Szybkie, oryginalne i ciekawe 
wykorzystanie poznanych technik 
plastycznych i technicznych. 
Wyró nianie si  dok adno ci  i 
estetyk  wykonania prac. 
Niezwykle starannie wykonywane 
wiczenia ruchowe. Zdolno ci 

muzyczne, gra na instrumencie 
muzycznym.  

 
 
 

 
 
 

 NIEDOSTATECZNAY (1) DOPUSZCZAJ CY (2) DOSTATECZNY (3) DOBRY (4) BARDZO DOBRY (5) CELUJ CY (6) 

SPRAWDZIANY 
Sprawdzian napisany 
bardzo s abo poni ej 
20%. 

Sprawdzian z licznymi 
dami 49% - 20%. 

Sprawdzian z b dami 
74% - 50%. 

Sprawdzian z nielicznymi b dami 
94% - 75%. 

Sprawdzian bezb dny 100% - 95% 
bez zadania dodatkowego. 

Sprawdzian bezb dny 100% + 
zadanie dodatkowe. 

PRACA DOMOWA 

Brak pracy domowej Praca odrobiona bardzo 
niestarannie z licznymi 

dami. 

Praca odrobiona 
niestarannie z b dami. 

Praca odrobiona w miar  
starannie, ale z nielicznymi 

dami. 

Praca odrobiona ma o starannie, ale 
bezb dnie. 

Praca rozbudowana, odrobiona 
starannie i bezb dnie 


