
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

DLA KLASY I 

 

 1) wspaniale (A) – uczeń wykazuje się dużym zaangażowaniem w zdobywaniu wiadomości i umiejętności, 

pracuje samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Proponuje nowe rozwiązania sytuacji problemowych a 

zdobyte wiadomości w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania programowe; 

2) bardzo ładnie (B) – uczeń w sposób wyczerpujący opanował materiał programowy. Umiejętnie potrafi 

zastosować w praktyce opanowany materiał bez ingerencji nauczyciela; 

3) ładnie (C) - uczeń opanował materiał programowy. Potrafi zastosować w praktyce zdobyte wiadomości. 

Pracuje chętnie, ale pod wpływem inspiracji nauczyciela;  

4) pomyśl (D) – uczeń opanował zakres materiału programowego na poziomie podstawowym. Potrafi  

Wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce przy pomocy nauczyciela. 

5) postaraj się (E) – uczeń opanował minimum podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z 

treści programowych.   

6) pracuj więcej (F)- )- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z 

treści programowych.   

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I 

   

POSTARAJ 

SIĘ 

E 

 

POMYŚL 

D 

 

ŁADNIE 

C 
 

 

 

BARDZO 

ŁADNIE 

B 

 

WSPANIALE 

A 

EDUKACJA 

POLONISTY

CZNA 

  

Umiejętność 

czytania 

Uczeń/ 

uczennica  

ma trudności 

z analizą  

i syntezą 

wyrazu, czyta 

bardzo wolno, 

literuje,  

sylabizuje, ma 

trudności  

z 

całościowym 

czytaniem 

wyrazu. 

Uczeń/ uczennica  

z pomocą 

nauczyciela 

wyróżnia  w 

wyrazie głoski, 

litery i sylaby. 

Czyta bardzo 

wolno, nie stosuje 

się do znaków 

przestankowych, 

zmienia wyrazy. 

Uczeń/ uczennica  

dokonuje analizy i 

syntezy słuchowo – 

wzrokowej znanych 

wyrazów. 

Czyta wolno, 

czasami popełnia 

błędy(potrafi 

poprawić błędnie 

przeczytany wyraz). 

  

Uczeń/ uczennica  

bezbłędnie 

dokonuje analizy i 

syntezy słuchowo-

wzrokowej 

znanych wyrazów. 

Czyta poprawnie, 

płynnie i 

wyraziście 

wyuczony tekst 

Uczeń/ 

uczennica  

czyta biegle 

płynnie  

i wyraziście 

nowy tekst, 

zawsze ze 

zrozumieniem. 

Czyta z 

podziałem na 

role, bierze 

udział w 

konkursach 

czytelniczych, 

czyta 

samodzielnie 

książeczki i 

czasopisma dla 

dzieci 

 

Umiejętność 

mówienia / 

słuchania 

Formułuje 

krótkie 

wypowiedzi 

na określone 

tematy. 

 

Wypowiada się  

krótkimi, prostymi 

zdaniami na 

określony temat,  

 

 

Formułuje 

wypowiedzi na 

podane tematy 

budując poprawne, 

proste zdania. 

 

Formułuje 

wielozdaniowe  

i logiczne 

wypowiedzi na 

dowolny temat.  

Posiada bogaty 

zasób słów, który 

poprawnie 

wykorzystuje  

Wypowiada się 

pełnymi 

zdaniami, 

posiada bardzo 

 

 



 

Odpowiada 

pojedynczymi 

wyrazami na 

pytania 

nauczyciela, 

nie zawsze na 

temat. 

Posiada 

bardzo ubogi 

zasób 

słownictwa. 

stara się 

poprawnie 

posługiwać 

poznanym 

słownictwem. 

Zasób słownictwa 

ucznia jest ubogi. 

Słucha czytanych 

utworów 

 

W wypowiedziach 

ustnych 

wykorzystuje 

poznane słownictwo. 

w wypowiedziach 

ustnych. Słucha w 

skupieniu nagrań 

na CD, 

wypowiedzi 

podczas 

uroczystości, 

przedstawień i 

potrafi odtworzyć 

ich treść. 

 bogaty zasób 

słownictwa. 

Umiejętnie 

bierze udział  

w dyskusji, 

dobiera 

właściwe 

argumenty, 

tworzy 

opowiadanie na 

bazie historyjki 

obrazkowej 

Umiejętność 

pisania 

Ma duże 

trudności z 

pisaniem, nie 

trzyma się 

liniatury, źle 

łączy litery i 

myli je. 

Przepisując 

krótki tekst w 

zakresie 

opracowywan

ego 

słownictwa 

popełnia 

liczne błędy. 

Wymaga 

stałej pomocy 

nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 

Myli linijki, ma 

trudności  

z mieszczeniem 

się  

w liniaturze, nie 

zachowuje 

kształtu i 

prawidłowego 

łączenia liter.  Z 

pomocą 

nauczyciela 

przepisuje łatwe 

teksty pisane i 

drukowane. Pisząc 

ze słuchu i 

pamięci popełnia 

błędy 

ortograficzne i 

gramatyczne. 

Stosuje prawidłowy 

kształt liter i mieści 

się w liniaturze. 

Przepisuje krótkie 

teksty pisane i 

drukowane. Zna, lecz 

nie zawsze stosuje 

poznane  zasady 

ortograficzne. 

  

  

Poprawnie łączy 

litery  

w wyrazach, 

zachowuje 

odpowiednie 

proporcje. 

 pisze starannie. 

Prawidłowo 

przepisuje tekst 

drukowany  

i pisany. 

Poprawnie pisze 

z pamięci i ze 

słuchu w zakresie 

opracowanego 

słownictwa. 

Podpisuje 

ilustracje. 

  

Pisze starannie 

zachowując 

prawidłowy 

kształt liter, ich 

łączenie, 

prawidłowo 

rozmieszcza 

tekst na stronie, 

bardzo 

starannie 

prowadzi 

zeszyty. 

Bezbłędnie 

przepisuje 

teksty oraz 

pisze ze słuchu 

i pamięci, 

stosując 

poznane zasady 

ortograficzne. 

  

  

  

  

EDUKACJA 

MATEMATY

CZNA 

  

 

Tylko z  

pomocą 

nauczyciela i 

na konkretach 

wykonuje 

obliczenia 

oraz  

rozwiązuje 

zadania 

Zapisuje cyfry w 

zakresie 10, 

poprawnie dodaje 

i odejmuje (na 

konkretach)oraz 

zapisuje działania 

w zakresie 10.  

 

Sprawnie i 

poprawnie wykonuje 

obliczenia dodawania 

i odejmowania do 20. 

Liczy dziesiątkami 

do 100. Poprawnie 

rozwiązuje zadania, 

potrafi zapisać pełne 

rozwiązanie zadania 

zgodnie z formułą 

Samodzielnie i 

sprawnie oblicza 

sumy i różnice do 

20.  Liczy 

dziesiątkami do 

100. Wskazuje 

jedności i 

dziesiątki w 

liczbie 

dwucyfrowej. 

Biegle dodaje i 

odejmuje w 

zakresie 20. 

Liczy 

dziesiątkami do 

100. 

samodzielnie i 

bezbłędnie 

rozwiązuje 

zadania 



 Posługiwanie 

się liczbami 

rozwiązywanie 

zadań, 

wiadomości 

praktyczne 

 rozumowania 

stosunków 

przestrzennych 

rozumienie 

pojęć 

geometrycznyc

h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosowanie 

matematyki w 

sytuacjach 

życiowych 

tekstowe.  

 

Z pomocą 

nauczyciela 

mierzy 

długość, 

pojemność. 

Myli nazwy 

miesięcy, pór 

roku. Pracuje 

wolno, 

wymaga stałej 

mobilizacji ze 

strony 

nauczyciela. 

Z pomocą 

nauczyciela 

określa 

wzajemne 

położenie 

przedmiotów 

Rozróżnia 

niektóre 

figury 

geometryczne 

  

Dzieli na 

dwie i cztery 

równe części 

np.kartkę 

papieru, 

czekoladę 

Rozwiązuje proste 

zadania w danym 

zakresie, czasami  

z pomocą 

nauczyciela. 

Pracuje wolno, 

jest niepewny, 

niesamodzielny, 

wymaga częstej 

pomocy 

nauczyciela, ale 

stara się.  

Z pomocą 

nauczyciela 

posługuje się 

jednostkami 

miary, wagi i 

czasu.   

Określa położenie 

przedmiotów na 

prawo/na lewo. 

Nazywa figury 

geometryczne. 

 

 

  

 

Używa pojęć: 

połowa, dwa i pół 

matematyczną do 

jego treści (pytanie, 

działanie  

i odpowiedź). Stosuje 

wiadomości 

praktyczne dotyczące 

miary, wagi i czasu., 

popełnia błędy, które 

umie poprawić, 

potrzebuje pomocy, 

wskazówek i 

wyjaśnień 

nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Używa pojęć: 

połowa, dwa i pół 

Mnoży w zakresie 

20. Bezbłędnie 

rozwiązuje 

zadania tekstowe i 

poprawnie 

zapisuje jego 

pełne rozwiązanie. 

Klasyfikuje 

przedmioty 

Sprawnie stosuje 

wiadomości 

praktyczne 

dotyczące wagi, 

czasu  

i długości. Określa 

położenie 

przedmiotów na 

prawo/na lewo od 

osoby widzianej z 

przodu. Nazywa 

figury 

geometryczne. 

  

 

 

Używa pojęć: 

połowa, dwa i pół, 

czwarta część lub 

ćwierć 

tekstowe. 

Mnoży w 

zakresie 20. 

Układa zadania 

do podanej 

sytuacji, 

rysunku lub 

formuły 

matematycznej. 

Doskonale 

posługuje się 

jednostkami 

miary, wagi  

i czasu. 

Wykonuje 

obliczenia 

pieniężne 

grosze, 

złotówki. 

Wyróżnia się w 

klasie 

wiadomościami 

wykraczającym

i ponad 

program. 

Posługuje się 

pojęciami: 

pion, poziom 

,skos. Nazywa 

figury 

geometryczne: 

prostokąt, 

kwadrat, 

trójkąt, koło: 

wyodrębnia te 

figury spośród 

innych: kreśli 

przy linijce 

odcinki i 

łamane; mierzy 

i podaje wynik. 

Wykorzystuje 

szachy i inne 

gry planszowe 

do rozwijania 

umiejętności 

myślenia 

strategicznego  

  

EDUKACJA 

PRZYRODNI

Ma trudności 

w nazywaniu 

osób 

(członków 

Posługuje się 

pojęciami 

„rodzina” i 

„rodzice”, 

Potrafi nazwać 

członków swojej 

rodziny i inne osoby 

z najbliższego 

Zna i nazywa 

członków rodziny, 

przedstawicieli 

wybranych 

Bezbłędnie 

rozpoznaje i 

nazywa osoby 

z rodziny  



CZA 

EDUKACJA 

SPOŁECZNA  

  

  

  

rodziny i 

zawodów), 

nie zna roślin, 

zwierząt, 

domowych 

urządzeń 

technicznych. 

Potrafi 

wymienić 

niektóre 

zasady 

poruszania się 

po drodze. Z 

pomocą 

nauczyciela 

potrafi 

wymienić 

osoby 

pracujące w 

szkole. 

  

wymienia 

członków rodziny. 

Myli informacje 

dotyczące nazw 

zawodów 

typowych dla 

najbliższego 

otoczenia, 

zwierząt, roślin, 

wymaga częstej 

pomocy 

nauczyciela. 

Wymienia zasady 

poruszania się po 

drogach. 

  

otoczenia (struktura i 

zawody ), zna swój 

adres, czasami 

wymaga pomocy 

nauczyciela w 

nazywaniu roślin , 

zwierząt, domowych 

urządzeń 

technicznych  i zasad 

bezpiecznej zabawy,  

nauki  i drogi do 

szkoły. 

Wykonuje proste 

obserwacje, 

doświadczenia i 

eksperymenty 

dotyczących zjawisk 

przyrodniczych. 

zawodów 

(sprzedawca, 

policjant, fryzjer 

itp.), Zna swój 

adres, historię 

miasta i jego 

zabytki, zna 

rośliny, zwierzęta 

oraz zna i stosuje 

zasady 

bezpiecznej 

zabawy i drogi do 

szkoły. 

Opowiada o 

legendarnym 

powstaniu 

państwa 

polskiego, zna 

symbole 

narodowe. Chroni 

przyrodę, 

segreguje odpady. 

Czyta proste 

plany, wskazuje 

główne kierunki 

na mapie. 

 

i  najbliższego 

otoczenia 

(strukturę i 

zawody), 

zawsze  stosuje 

zasady 

bezpiecznego 

uczestnictwa w 

ruchu 

drogowym, 

bezpiecznej 

zabawy i 

nauki,  

poprawnie 

nazywa rośliny, 

zwierzęta, 

domowe 

urządzenia 

techniczne, ma 

bogaty zasób 

wiedzy o nich, 

zna swoją 

miejscowość 

jej historię, 

zabytki 

itp. Prezentuje 

informacje o 

wielkich 

Polakach: 

królowa 

Jadwiga, 

astronom 

Mikołaj 

Kopernik, 

papież Jan 

Paweł II. 

Wyjaśnia istotę 

obserwowanyc

h zjawisk 

przyrodniczych 

wg procesu 

skutkowo-

przyczynowego 

i czasowego. 

  

EDUKACJA 

PLASTYCZN

A 

TECHNICZN

A 

Prace 

plastyczno – 

techniczne 

wykonuje 

niechętnie i 

nieestetycznie

;  często nie 

kończy 

rozpoczętej 

pracy. 

Niechętnie 

wykonuje prace 

plastyczno – 

techniczne; są one 

mało estetyczne i 

ubogie w 

szczegóły. 

Bezpiecznie 

posługuje się 

Wykonuje prace 

starannie, estetycznie 

i zazwyczaj je 

kończy. Sprawnie i 

bezpiecznie 

posługuje się 

narzędziami. Dba o 

ład i porządek w 

miejscu pracy. 

Potrafi zaśpiewać z 

Prace wykonuje 

zgodnie z 

tematem, są one 

estetyczne, dobrze 

zaplanowane i  

dokończone. 

Zawsze jest 

przygotowany do 

zajęć. Zachowuje 

ład i porządek w 

Wszelkie prace 

wykonuje 

starannie, 

estetycznie, 

ciekawie, 

poszukuje 

oryginalnych 

rozwiązań, 

prace są bogate 

w szczegóły i 



MUZYCZNA  

  

  

  

Zazwyczaj są 

to prace nie 

na temat. Nie 

przestrzega 

ładu i 

porządku. 

Niechętnie 

śpiewa 

poznane 

piosenki. 

narzędziami. Nie 

zawsze dba o ład i 

porządek w 

miejscu pracy. 

Potrafi z grupą 

zaśpiewać 

poznane piosenki, 

ale niechętnie 

śpiewa solo. 

  

pamięci poznane 

piosenki. 

  

czasie pracy. 

Chętnie śpiewa 

poznane piosenki. 

Uwzględnia 

tempo, dynamikę, 

artykulację i 

intonację w 

utworze 

muzycznym. 

zawsze 

dokończone. 

Zawsze 

sprawnie i 

bezpiecznie 

posługuje się 

narzędziami. 

Dba o ład i 

porządek w 

miejscu pracy. 

  

WYCHOWA

NIE 

FIZYCZNE, 

EDUKACJA 

ZDROWOTN

A 

  

  

Ćwiczy 

niechętnie, 

ma trudności 

z 

wykonywanie

m ćwiczeń. 

Nie 

przestrzega 

zasad 

bezpieczeńst

wa w czasie 

trwania zajęć 

Często ćwiczenia 

gimnastyczne 

wykonuje 

niepoprawnie, ale 

stara się.  Nie  

zawsze 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w 

czasie zajęć 

Uczeń stara się 

wykonywać 

poprawnie ćwiczenia 

gimnastyczne  

i przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa w 

czasie ich trwania 

(nie zawsze się mu to 

udaje) 

Uczeń jest 

sprawny, chętnie 

uczestniczy w 

ćwiczeniach 

gimnastycznych i 

zabawach 

ruchowych, 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w 

czasie zajęć 

Uczeń jest 

bardzo sprawny 

fizycznie i 

wszystkie 

ćwiczenia 

gimnastyczne 

wykonuje 

bezbłędnie i z 

dużym 

zaangażowanie

m, zawsze 

stosuje się do 

zasad 

bezpieczeństwa 

w czasie gier i 

zabaw 

ruchowych 

  

  

Zajęcia 

komputerowe 

Pracuje 

niechętnie, 

nie zawsze 

wie jak należy 

zachować się 

w pracowni 

komputerowej

, z pomocą 

nauczyciela 

wskazuje 

elementy 

zestawu 

komputerowe

go,  

z pomocą 

nauczyciela 

przepisuje 

tekst, tworzy 

rysunek. 

Potrafi wymienić 

zasady 

bezpiecznej pracy 

z komputerem, 

wskazuje 

elementy zestawu 

komputerowego i 

zna ich 

przeznaczenie, 

potrafi 

samodzielnie 

przepisać krótki 

tekst, tworzy 

rysunek czasami z 

pomocą 

nauczyciela 

wie, że komputer 

może służyć do 

nauki i rozrywki; 

 

Zna i przestrzega 

zasady bezpiecznej 

pracy z komputerem, 

pracuje chętnie, 

sprawnie posługuje 

się myszą 

i klawiaturą, 

obsługuje wybrana 

grę dla dzieci, 

podporządkowuje się 

jej regułom, 

samodzielnie 

przepisuje tekst, 

tworzy rysunek. 

stosuje komputer i 

odpowiednie 

oprogramowanie do 

tworzenia 

dokumentów 

komputerowych 

(rysunków, scen) 

oraz do wspomagania 

nauki innych 

przedmiotów; 

Potrafi włączyć i 

wyłączyć 

komputer, 

prawidłowo 

obsługuje napęd 

CD, potrafi 

otworzyć i 

zamknąć poznany 

program, 

samodzielnie 

pisze tekst w 

poznanym 

edytorze tekstu, 

zmienia czcionkę, 

wstawia grafikę, 

wykonuje rysunek 

na zadany temat, 

wybiera 

odpowiednie 

narzędzie z 

przybornika 

stosuje komputer i 

odpowiednie 

oprogramowanie 

do tworzenia 

dokumentów 

Prawidłowo 

zachowuje się  

w pracowni 

informatycznej, 

sprawnie 

posługuje się 

poznanym 

edytorem 

tekstu oraz 

programem 

graficznym, 

wymienia 

elementy 

zestawu 

komputeroweg

o oraz zna ich 

przeznaczenie, 

sprawnie 

obsługuje 

napęd CD 

tworzy nowy 

dokument 

komputerowy, 

m.in. rysunek w 

programie 

graficznym, 



posługuje się 

klawiaturą w 

podstawowym 

zakresie – naciska 

pojedyncze klawisze 

i dwa klawisze 

jednocześnie (m.in. 

klawisz Shift lub 

prawy Alt z 

wybranym 

klawiszem); 

komputerowych 

(rysunków, scen) 

oraz do 

wspomagania 

nauki innych 

przedmiotów; 

wskazuje w oknie 

programu obszar 

roboczy, menu, 

narzędzia; 

wybiera opcje 

menu: 

klikając nazwę opcji 

w menu, a następnie 

na rozwiniętej liście 

wyboru,  

klikając przycisk na 

pasku narzędzi; 

 

scenę w 

programie 

edukacyjnym; 

otwiera 

dokument 

komputerowy 

zapisany 

w pliku, w 

folderze 

domyślnym; 

poprawia, 

uzupełnia 

dokumenty 

komputerowe; 

wie, że świat 

gier jest 

nieprawdziwy, 

że to tylko 

zabawa. 

  

 


