
Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – II SP Chabówka 

1. W klasach I – III półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. Opisowa 

ocena półroczna i roczna wynika bezpośrednio z cząstkowych ocen wspomagających, uzyskanych przez ucznia w ciągu półrocza lub całego roku szkolnego.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających 

tę podstawę. 

NAZWA  EDUKACJI WYMAGANIA NA OCENĘ 
DOPUSZCAJĄCY 

WYMAGANIA NA OCENĘ 
DOSTATECZNY 

WYMAGANIA NA OCENĘ 
DOBRY 

WYMAGANIA NA OCENĘ 
BARDZO DOBRY 

WYMAGANIA NA OCENĘ 
CELUJĄCY 

EDUKACJA 
POLONISTYCZNA 

- rozpoznaje wszystkie litery i 
dwuznaki, 
- czyta głoskując i sylabizując, 
- często przekręca wyrazy, 
- słabo rozumie samodzielnie 
czytany tekst, 
- z pomocą nauczyciela 
przeczyta z podziałem na 
role, 
- na polecenia nauczyciela 
korzysta z biblioteki szkolnej, 
- wypowiada się niechętnie 
używając pojedynczych 
wyrazów, 
- odpowiada wyrazami na 
pytania nauczyciela, ale nie 
zawsze na temat, 
- posiada ubogie słownictwo, 
- wygłasza wiersz z pamięci z 
pomocą nauczyciela, 
- nie słucha uważnie i nie 
zawsze rozumie co mówią 
dzieci i dorośli, 
- nie zawsze zachowuje 

 czyta wolno wyrazami 
lub zdaniami, ale mało 
wyraziście, 
- zniekształca dłuższe 
wyrazy, 
- czytając cicho teksty, 
rozumie tylko 
początkowe fragmenty, 
- czytając z podziałem na 
role, myli fragmenty 
odpowiadające 
bohaterom tekstu, 
- niesystematycznie 
korzysta z biblioteki 
szkolnej, 
- wypowiada się 
wyrazami lub krótkimi 
zdaniami, ale wymaga 
aktywizacji ze strony 
nauczyciela, 
- odpowiada na pytania 
nauczyciela wyrazami lub 
pełnym zdaniem, 

- czyta w dobrym tempie 
wcześniej przygotowany 
tekst, popełniając 
nieliczne błędy, 
- czyta cicho ze 
zrozumieniem krótkie 
teksty, 
- czyta z podziałem na 
role po ustaleniu ról, 
popełniając niewielkie 
błędy, 
- korzysta z biblioteki 
szkolnej, czyta 
czasopisma dziecięce, 
- często wypowiada się 
na podane tematy 
pełnymi zdaniami, 
- stawia pytania, 
odpowiada na pytania 
innych osób, 
- opowiada wysłuchane 
teksty, stosując proste 
zdania, 

- czyta płynnie wyuczony 
tekst, 
- czyta cicho ze 
zrozumieniem, 
- czyta prawidłowo i 
poprawnie z podziałem 
na role, 
- chętnie korzysta z 
biblioteki szkolnej, 
wykazuje 
zainteresowanie prasą 
dziecięcą, 
- samorzutnie 
wypowiada się pełnymi 
zdaniami na różne 
tematy, z odpowiednią 
intonacją, 
- stawia pytania, 
odpowiada na pytania 
innych osób, 
dostosowuje ton głosu 
do sytuacji, 
- samodzielnie opowiada 
wysłuchane teksty, 
stosując dłuższe zdania 

- czyta każdy nowy tekst 
płynnie, poprawnie i 
wyraziście, 
- bierze udział w 
konkursie czytelniczym, 
- posiada bogaty zasób 
słownictwa, wypowiada 
się chętnie w 
uporządkowanej formie 
na każdy temat, 
-bierze udział w 
konkursie recytatorskim, 
- potrafi samodzielnie, 
sprawnie, bezbłędnie i 
interesująco zredagować 
wypowiedzi pisemne, 



kształty liter i często nie 
stosuje właściwych połączeń i 
proporcji w trakcie 

- wygłasza wiersze z 
pamięci, popełnia 
nieliczne pomyłki, 
- słucha wypowiedzi 
nauczyciela, innych 
uczniów, czytanych 
krótkich tekstów, ale nie 
zawsze uważnie, 
-zachowuje kształty liter, 
ale nie zawsze stosuje 
właściwe połączenia i 
proporcje w trakcie 
odwzorowywania, 
przepisywania, pisania z 
pamięci i ze słuchu, 
- przepisując i pisząc z 
pamięci popełnia 
nieliczne błędy, 
- pisząc ze słuchu 
popełnia liczne błędy, 
-z pomocą nauczyciela 
układa proste zdania 
opisujące dany 
przedmiot, 

- recytuje wiersze z 
pamięci bez pomyłek z 
odpowiednią intonacją, 
- słucha wypowiedzi 
nauczyciela, innych 
uczniów, czytanych 
krótkich tekstów, 
-pisze kształtnie, 
zachowuje proporcje, 
łączy prawidłowo małe i 
wielkie litery, mieści się 
w liniaturze w trakcie 
odwzorowywania, 
przepisywania, pisania z 
pamięci i ze słuchu, 
- podczas samodzielnego 
przepisywania i pisania z 
pamięci popełnia drobne 
błędy, 
- pisząc ze słuchu 
popełnia błędy, 
- podczas pisania 
samodzielnej wypowiedzi 
konieczna pomoc 
nauczyciela, jego 
wskazówki i wyjaśnienia, 

- posiada duży zasób 
słownictwa, 
- recytuje wygłaszany 
tekst stosując 
odpowiednią intonację, 
zmianę siły, tonu, tempa 
głosu, znaki 
przestankowe, 
-słucha wypowiedzi 
nauczyciela, innych 
uczniów, czytanych 
krótkich tekstów i 
korzysta z 
przekazywanych 
informacji, 
- pisze kształtnie, 
zachowując proporcje, 
prawidłowe łączenie i 
położenie małych i 
wielkich liter w liniaturze 
oraz odstępy między 
wyrazami w zdaniu w 
trakcie 
odwzorowywania, 
przepisywania, pisania z 
pamięci i ze słuchu, 
- przepisując i pisząc z 
pamięci nie popełnia 
błędów 
- pisząc ze słuchu 
popełnia pojedyncze 
błędy, 
-potrafi samodzielnie 
zredagować krótką 
wypowiedź pisemną, 



EDUKACJA 
MATEMATYCZNA 

-przy pomocy nauczyciela 
klasyfikuje przedmioty 
według jednej cechy 
jakościowej, 
- dodaje i odejmuje w 
zakresie 30 tylko na 
konkretach, bardzo często z 
pomocą nauczyciela, 
- mnoży i dzieli w zakresie 30 
tylko na konkretach i zawsze 
z pomocą nauczyciela, 
- tylko z pomocą nauczyciela 
rozwiązuje łatwe równania 
jednodziałaniowe z 
niewiadomą w postaci 
okienka, 
-rozwiązuje proste zadania 
tekstowe z pomocą n-la; 
- z pomocą dokonuje 
prostych pomiarów długości, 
masy, ciężaru, czasu, 
 wyłączenie przy pomocy 
nauczyciela obserwuje i 
analizuje zjawiska 
przyrodnicze, 
- rozpoznaje pory roku, z 
pomocą nauczyciela 
wymienia kolejne miesiące, 
- przy pomocy nauczyciela 
potrafi odpowiedzieć na 
pytania dotyczące zmian w 
przyrodzie jesienią, zimą i 
wiosną, 
-wymienia przy pomocy 
nauczyciela niektóre gatunki 

    



roślin i zwierząt w różnych 
ekosystemach, 
- z pomocą nauczyciela 
zakłada proste hodowle i 
uprawy oraz przeprowadza 
proste doświadczenia, 
- zna proste czynności 
wpływające na stan 
środowiska, 

      

 


