
Karta śródrocznej oceny opisowej - klasa pierwsza 

 
Imię i nazwisko ucznia: .......................................................r. szk. ............... 
*Ocena stopnia opanowania umiejętności: 
+ umiejętności opanowane na danym poziomie 
+/- umiejętności wymagające utrwalenia na danym poziomie 
- brak opanowania umiejętności  
 

Zachowanie *Ocena 

Aktywność   

Kultura osobista  

Systematycznie odrabiam prace domowe  

Przestrzega ustalonych reguł i zasad.  

Wywiązuje się ze swoich obowiązków.  

Jest przygotowany do lekcji (przybory szkolne, materiały plastyczne, itp.)  

Jest punktualny.  

Kończy rozpoczętą pracę.  

 
Wiadomości i umiejętności 

Edukacja polonistyczna 

 Wypowiada się na dany temat.  

 Słucha /ze zrozumieniem/ czytanych tekstów oraz wypowiedzi innych.  

 Wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich  

 Zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób.  

 Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, 
zdanie. 

 

 Czyta: literami, sylabami, wyrazami, zdaniami.  

 Odtwarza kształty liter i ich połączenia w wyrazach.  

 Zapisuje poprawnie wyrazy w odpowiedniej liniaturze.  

 Przepisuje poprawnie wyrazy i zdania.  

 Pisze z zdania z pamięci.  

 Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci /recytuje wiersze.  

Edukacja matematyczna 

 Klasyfikuje i porządkuje obiekty /zbiory.  

 Określa kierunki względem siebie i innych osób.  

 Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne.  

 Wymienia kolejne liczebniki /również wspak/ w poznanym zakresie.  

 Zapisuje liczby cyframi w poznanym zakresie.   

 Dodaje liczby w poznanym zakresie.  

 Odejmuje liczby w zakresie.  

 Rozwiązuje / układa proste zadania z treścią.  

 Nazywa dni tygodnia, nazwy miesięcy i pory roku w odpowiedniej kolejności.  

 Zna monety będące w obiegu.  

 Porównuje liczby z użyciem znaków >,<,=.  
  



Edukacja przyrodnicza 

 Zna sposoby przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku /  

 Wie, jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę.  

 Nazywa zjawiska atmosferyczne, charakterystyczne dla poszczególnych pór 
roku, 

 

 Ubiera się stosownie do pory roku.  

 Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można.  

Edukacja muzyczna 

 Śpiewa poznane piosenki  

 Zachowuje prawidłową postawę podczas śpiewania hymnu.  

 Ilustruje muzykę ruchem.  

Edukacja plastyczno – techniczna 

 Organizuje swój warsztat pracy.  

 Wykonuje prace plastyczne zgodnie z tematem.  

 Wykonuje starannie i estetycznie prace plastyczne i techniczne.  

Wychowani fizyczne 

 Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.  

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw.  

 Angażuje się w zabawy i ćwiczenia.  

Edukacja informatyczna 

 Wymienia elementy zestawu komputerowego.  

 Tworzy proste rysunki w edytorze grafiki.  

 Korzysta z klawiszy i myszki.  

Język angielski 

 Posługuje się słownictwem wprowadzanym na lekcjach,  

 Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki.  

 Rozumie proste polecenia i reaguje na nie.  

Szachy 

 Zna ustawienie, ruchy bierek na szachownicy.  

 Zna wartość bierek,  

 Przestrzega poznane zasady gry.  

 
 

Religia: .................................................................................................................... 
 
Liczba opuszczonych godzin: .................................  spóźnień: ................................. 

 
Podpis wychowawcy: 

 



Karta śródrocznej oceny opisowej - klasa druga 
 

Imię i nazwisko ucznia: .........................................................r. szk. ............. 
*Ocena stopnia opanowania umiejętności: 
+ umiejętności opanowane na danym poziomie 
+/- umiejętności wymagające utrwalenia na danym poziomie 
- brak opanowania umiejętności  

Zachowanie *Ocena 

Aktywnie uczestniczy w zajęciach  

Kultura osobista  

Systematycznie odrabiam prace domowe  

Przestrzega ustalonych reguł i zasad.  

Wywiązuje się ze swoich obowiązków.  

Jest przygotowany do lekcji (przybory szkolne, materiały plastyczne, itp.)  

Jest punktualny.  

Kończy rozpoczętą pracę.  

Zna i stosuje zwroty grzecznościowe.  

 
Wiadomości i umiejętności 

Edukacja polonistyczna 

 Czyta ze zrozumieniem teksty przeznaczone dla dzieci.  

 Recytuje wiersze i odtwarza role z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji.  

 Samodzielnie tworzy i zapisuje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, list.  

 Redaguje ustne i pisemne wypowiedzi wielozdaniowe na podany temat.  

 Dba o bogactwo języka i kulturę wypowiedzi.  

 Różnicuje pojęcia: głoska litera, sylaba, wyraz, zdanie.  

 Pisze czytelnie i estetycznie, przestrzega zasad kaligrafii.  

 Przestrzega poprawności gramatycznej, stylistycznej, ortograficznej i 
interpunkcyjnej 

 

 Poprawnie pisze za słuchu.  

 Przepisuje tekst.  

 Recytuje z pamięci  

Edukacja matematyczna 

 Liczy w przód i w tył od danej liczby  

 Zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje liczby  

 Zapisuje formuły działań matematycznych.  

 Dodaje i odejmuje na konkretach / w pamięci w poznanym zakresie.  

 Mnoży liczby w poznanym zakresie.  

 Dzieli liczby w poznanym zakresie.  

 Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe.  

 Samodzielnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe.  

 Sprawnie i samodzielnie układa zadania tekstowe do podanych sytuacji.  

 Wykonuje obliczenia pieniężne, zegarowe i kalendarzowe.  

 Zna i właściwie stosuje znaki rzymskie od I do XII.  

 Wymienia kolejne dni tygodnia i miesiące.  

 Dokonuje mierzenia odcinków na płaszczyźnie, rysuje odcinki o podanej 
długości. 

 

 Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne.  
 

  



Edukacja przyrodnicza 

 Opisuje życie roślin i zwierząt w wybranych ekosystemach.  

 Objaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku.  

 Wymienia przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka.  

 Rozumie potrzebę ochrony przyrody i wskazuje przykłady działań ekologicznych.  

 Wychowanie fizyczne 

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw  

 Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne  

 Przestrzega zasad sportowej rywalizacji  

 Edukacja muzyczna 

 Zachowuje prawidłową postawę podczas śpiewania hymnu  

 Potrafi zaśpiewać poznane piosenki  

 Gra na instrumentach perkusyjnych  

Edukacja plastyczna i techniczna   

 Wykonuje prace estetycznie i starannie  

 Organizuje warsztat pracy  

 Wykonuje prace zgodnie z tematem  

Zajęcia komputerowe  

 Tworzy teksty w edytorze Word  

 Wyszukuje w Internecie informacje na podany temat  

 Posługuje się programami i grami edukacyjnymi  

Język angielski  

 Tworzy rysunki w edytorze Paint.  

 Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i 
multimediów 

 

 Podaje znaczenie poznanych słówek.  

 Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki.  

Szachy 

 Zna ustawienie i ruchy bierek na szachownicy.  

 Zna wartość bierek.  

 Przestrzega poznane zasady gry.  

 

Religia: .................................................................................................................. 
 
Liczba opuszczonych godzin: .................................  spóźnień: ............................... 
 

Podpis wychowawcy: 
 



Karta śródrocznej oceny opisowej - klasa trzecia 

 
Imię i nazwisko ucznia: ......................................................r. szk. ................ 
*Ocena stopnia opanowania umiejętności: 

+ umiejętności opanowane na danym poziomie 
+/- umiejętności wymagające utrwalenia na danym poziomie 
- brak opanowania umiejętności  
 

Zachowanie Ocena 

Aktywnie uczestniczy w zajęciach  

Kultura osobista  

Systematycznie odrabiam prace domowe  

Przestrzega ustalonych reguł i zasad.  

Wywiązuje się ze swoich obowiązków.  

Jest przygotowany do lekcji (przybory szkolne, materiały plastyczne, itp.)  

Jest punktualny.  

Kończy rozpoczętą pracę.  

Zna i stosuje zwroty grzecznościowe.  

 

Wiadomości i umiejętności 

Edukacja polonistyczna  

Czyta płynnie z odpowiednią intonacją  

Czyta cicho ze zrozumieniem  

Wypowiada się w uporządkowanej formie na dany temat  

Wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich  

Stosuje w wypowiedziach ustnych poprawne formy gramatyczne  

Wyróżnia i nazywa poznane części mowy  

Zna i poprawnie stosuje zasady ortograficzne  

Poprawnie pisze z pamięci i ze słuchu  

Rozpoznaje formy użytkowe: opowiadanie, opis          / 

Recytuje z pamięci  

Edukacja matematyczna  

Dodaje i odejmuje w zakresie 100  

Mnoży i dzieli w zakresie 50  

Zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000  

Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe  

Samodzielnie układa proste zadania tekstowe  

Dokonuje pomiaru: długości, czasu, masy, temperatury  

Wykonuje obliczenia dotyczące miar: czasu, kalendarza, pieniędzy  

Rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne;   

Zna znaki rzymskie od I do XII  

Edukacja przyrodnicza  

Rozróżnia i nazywa elementy środowiska i krajobrazu  

Opisuje życie roślin i zwierząt w wybranych ekosystemach (łąka, pole, las).  

Objaśnia zależności zjawisk przyrody od pór roku.  

Wymienia przykłady szkodliwych dla przyrody działań człowieka.  

Rozumie potrzebę ochrony przyrody i wskazuje przykłady działań ekologicznych.  

Rozróżnia warstwy lasu i występujące w nich zwierzęta i rośliny  

  



 

Wychowanie fizyczne 

Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne  

Przestrzega zasad sportowej rywalizacji  

Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw  

Edukacja muzyczna 

Potrafi zaśpiewać poznane piosenki  

Gra na instrumentach perkusyjnych  

Zachowuje prawidłową postawę podczas śpiewania hymnu  

Edukacja plastyczna i techniczna 

Organizuje warsztat pracy  

Wykonuje prace zgodnie z tematem  

Wykonuje prace estetycznie i starannie  

Poszukuje oryginalnych rozwiązań plastycznych  

Zajęcia komputerowe 

Wyszukuje w Internecie informacje na podany temat  

Posługuje się programami i grami edukacyjnymi  

Tworzy teksty w edytorze Word.  

Tworzy rysunki w edytorze Paint.  

Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów  

Język angielski 

Rozumie proste polecenia i poprawnie na nie reaguje  

Nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu   

Rozumie sens opowiadanych historyjek  

Recytuje wierszyki, rymowanki, śpiewa wiosenki  

Szachy 

Zna ustawienie i ruchy bierek na szachownicy.  

Zna wartość bierek.  

Przestrzega poznane zasady gry.  

 

Religia: .................................................................................................................... 
 
Liczba opuszczonych godzin: .................................  spóźnień: ................................. 

 
Podpis wychowawcy: 

 
 
 

 


