
WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIA KLASY III 
 

 
I. Edukacja polonistyczna 

I półrocze 
Uczeń korzysta z informacji: 

 Uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. 
 Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki. 

Piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie teksty 
przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski. 

 Wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników  
i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci. 

 Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z 
nich korzystać.  

Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury: 
 Przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami 

literackimi. 
 W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje 

głównych bohaterów. 
 Czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. 
  Ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane 

przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat;  
Uczeń tworzy wypowiedzi: 

 W formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, list 
prywatny, życzenia, zaproszenie. 

 Dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, 
 Uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą: zadaje pytania, udziela 

odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres słownictwa 
 i struktur składniowych. 

  Dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje 
pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje 
formuły grzecznościowe, 

 Rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; dostrzega różnicę między literą i 
głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście, 

 Pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 
ortograficzną oraz interpunkcyjną. 

 Przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu. 
 

II półrocze 
Uczeń korzysta z informacji: 

 Uważnie słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela, kolegów i je 
rozumie. Słucha nagrań audycji radiowych i telewizyjnych i je rozumie. Formułuje i stawia 
pytania w celu uzyskania dodatkowych informacji. Rozpoznaje sygnały alarmowe  

 Czyta głośno i po cichu ze zrozumieniem teksty literackie, wyciąga wnioski. Czyta poprawnie, 
płynnie, wyraziście, ze zrozumieniem, np. teksty informacyjne, informacje zawarte w 
kalendarzu, wskazania termometru, wagi, linijki, informacje zapisane w formie przepisu, 
regulaminu, spisy treści, cenniki. Czyta z podziałem na role. Czyta proste rysunki techniczne, 
schematy, wykresy.  

 Korzysta z czytelni i biblioteki. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, np. z 
podręczników, albumów, encyklopedii, słowników.  



 Rozpoznaje teksty użytkowe, np. notatka do kroniki, zawiadomienie, list, zaproszenie, 
życzenia z różnych okazji.  

Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury: 
 Systematycznie poszerza zakres słownictwa. Wprowadza do czynnego słownika pojęcia: 

społeczne, przyrodnicze, plastyczne, matematyczne, techniczne, muzyczne. Nabywa 
wrażliwości na piękno słowa pisanego.  

 Wyszukuje w tekście odpowiedni fragment i argumentuje swój wybór. Wyodrębnia w tekście 
literackim postacie główne i drugorzędne, charakterystyczne cechy bohatera, zdarzenia 
istotne i mniej istotne, czas i miejsce akcji.  

 Czyta i recytuje z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji. Poprawnie akcentuje wyrazy i 
intonuje zdania. Recytuje wiersze z uwzględnieniem: intonacji, siły głosu, tempa, pauz, 
akcentu logicznego oraz czyta krótkie fragmenty prozy.  

 Czyta książki wskazane przez nauczyciela i wypowiada się na ich temat. Odczuwa potrzebę 
kontaktu z literaturą.  
 

Uczeń tworzy wypowiedzi: 
 Tworzy swobodnie kilkuzdaniowe ustne i pisemne wypowiedzi na określony temat. Potrafi 

napisać krótkie opowiadanie, list, opis, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, notatkę, 
życzenia.  

 Dobiera właściwe formy komunikowania się. Stosuje środki językowe w zależności od 
adresata, treści, celu wypowiedzi. Wykorzystuje język symboli, wyrażeń,  sygnałów 
niewerbalnych w procesie komunikowania się, nazywania i opisywania otaczającej 
rzeczywistości.  

 Wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń z życia, utworów literackich, sztuk 
teatralnych, filmów, audycji. Stawia pytania związane z wydarzeniami z życia, wypowiedziami 
nauczyciela i innych osób oraz omawianymi tekstami. Udziela adekwatnych odpowiedzi na 
postawione pytania.  

 Dba o kulturę wypowiedzi. Stosuje zwroty grzecznościowe. W wypowiedziach świadomie 
stosuje zasady gramatyki i frazeologii języka. Potrafi wskazać różnicę między głoską i literą. 
Dzieli wyraz na sylaby. Wyróżnia wyrazy w zdaniach i zdania w tekście. Zna alfabet.  

 Potrafi wskazać różnicę między głoską i literą. Dzieli wyraz na sylaby. Wyróżnia wyrazy w 
zdaniach i zdania w tekście. Zna alfabet, porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej.  

 Pisze czytelnie, płynnie zdania i krótkie teksty z zachowaniem poprawnego kształtu liter, 
proporcji oraz właściwego rozmieszczenia. Właściwie stosuje w piśmie znaki interpunkcyjne, 
wielką literę. Pisze liczby za pomocą cyfr i słownie.  

 
II. Edukacja matematyczna 

Umiejętności w zakresie liczenia i sprawności rachunkowej  

 Liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1.  

 Liczy  dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;  

 Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;  

 Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 ( słownie i z użyciem znaków <,>,=);  

 Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza 

wyniki odejmowania za pomocą dodawania;  

 Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za 

pomocą mnożenia;  

 Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka; 

 Rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym 

zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);  

 



Umiejętności w zakresie dokonywania pomiarów  

 Mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz 

odległości; posługuje się jednostkami; milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia 

dotyczące tych miar (bez zmiany jednostek i wyrażeń dwumianowych w obliczeniach); używa 

pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych (bez zmiany na metry);  

 Waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje 

łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zmiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowych w 

obliczeniach);  

 Odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;  

 Odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np.. 5 stopni 

mrozu, 3 stopnie poniżej zera);  

 Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;  

 Podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje  

chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych (pełne 

miesiące); 

 Odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym;  posługuje się pojęciami: 

godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe ( pełne 

godziny); 

 
Umiejętności w zakresie obliczeń pieniężnych  

      • Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne ( cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach    

          codziennych wymagających takich umiejętności; 

Umiejętności w zakresie czynności umysłowych  

 Rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w 

różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury nachodzą na siebie);  

 Rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w 

centymetrach);  

 Rysuje druga połowę figury symetrycznej;  

 Rysuje figury w powiększeniu i  pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych 

motywach (np. szlaczki).  

 

III. Edukacja społeczna 
I półrocze 

 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; 

 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi innych, 
pomaga słabszym i potrzebującym; 

 współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega 
reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy 
zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników(formy grzecznościowe);  

 jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku; 

 zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; 
uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; 



  wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna 
symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) ; rozpoznaje flagę i hymn Unii 
Europejskiej; 

  wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego; 
 

II półrocze 
 

 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; 

 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi innych, 
pomaga słabszym i potrzebującym; 

 zna podstawowe relacje między najbliższymi; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je 
wypełnia; identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; 

 współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega 
reguł obowiązujących 

 w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, jak należy zachowywać się w stosunku 
do dorosłych i rówieśników(formy grzecznościowe);  

 jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku; 

 jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy 
ludzie mają równe prawa; 

 zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; 
uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; 

 zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty; potrafi wymienić status administracyjny swojej 
miejscowości (wieś, miasto); wie, w jakim regionie mieszka;  

 wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna 
symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) ; rozpoznaje flagę i hymn Unii 
Europejskiej; 

 wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi ; wie, 
czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz; 

 wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego; 

 zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, 
niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji 
oraz ogólnopolski numer alarm 

 
IV. Edukacja przyrodnicza 

I półrocze 
 

 Obserwuje zmiany zachodzące w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, 

dostrzega przyczyny i skutki, formułuje wnioski. 

 Potrafi opisać życie w wybranych ekosystemach. 

 Zna warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych 

uprawach i hodowlach. 

 Prowadzi hodowle i uprawy. 

 Podaje przykłady korzyści przynoszonych przez zwierzęta środowisku. 

 Wymienia charakterystyczne cechy krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego 

 Wymienia kilka typowych zwierząt dla danego regionu Polski. 

 Wymienia i rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne. 

 Obserwuje zmiany zachodzące w otoczeniu przyrodniczym (np. zmiany w przyrodzie, rośliny 

i zwierzęta w różnych ekosystemach i w różnych porach roku), otoczeniu społecznym 



(np. prace ludzi, ruch drogowy). Dostrzega przyczyny zmian. 

 Świadomie podejmuje zachowania odpowiednie do warunków atmosferycznych. 

 Właściwie zachowuje się w stosunku do zwierząt, roślin i całej przyrody. 

 Rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, również w najbliższej okolicy; 

podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 

 Wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek. 

 Dostrzega w swoim otoczeniu przyrodniczym cykle i regularności, funkcjonujące prawa i 

zależności. 

 Zna  wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi. 

 Zna wpływ powietrza i wody na życie ludzi, roślin i zwierząt. 

 Wyróżnia i nazywa części ciała oraz organy wewnętrzne np. serce, płuca, żołądek. 

 Zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się. 

 Rozumie konieczność systematycznej kontroli zdrowia; stosuje się do zaleceń lekarzy (w tym 

dentysty). 

 Dba o zdrowie, czystość, higienę, ład i porządek 

 Podejmując różnorodne formy aktywności bierze pod uwagę bezpieczeństwo własne, 

i innych. 

 Dostrzega niebezpieczeństwa związane ze zjawiskami atmosferycznymi (burza, huragan, 

powódź, śnieżyca).  

 Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt.7. Edukacja matematycz7.7. 

II półrocze 
 

 Interesuje się światem przyrody, systematycznie  poszerza wiadomości. 

 Prowadzi hodowle i uprawy. 

 Podaje przykłady korzyści przynoszonych przez zwierzęta środowisku. 

 Umiejętnie wykorzystuje różne źródła informacji (korzysta z atlasów, katalogów, albumów). 

 Wie, co to jest wyżyna, nizina, i potrafi wymienić jej charakterystyczne cechy. 

 Rozpoznaje na mapie niziny, wyżyny, góry. 

 Potrafi wymienić różne zwierzęta żyjące w wybranym regionie Polski i rośliny rosnące na tym 

terenie ( w tym nazwy gatunków chronionych). 

 Obserwuje zmiany zachodzące w otoczeniu przyrodniczym (np. zmiany w przyrodzie, rośliny i 

zwierzęta w różnych ekosystemach i w różnych porach roku), otoczeniu społecznym (np. 

prace ludzi, ruch drogowy). Dostrzega przyczyny zmian. 

 Świadomie podejmuje zachowania odpowiednie do warunków atmosferycznych. 

 Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 

 Wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek. 

 Dostrzega w swoim otoczeniu przyrodniczym cykle i regularności, funkcjonujące prawa i 

zależności. 

 Zna wpływ powietrza i wody na życie ludzi, roślin i zwierząt. 

 Zna  znaczenie wybranych skał i minerałów. 

 Wymienia podstawowe funkcje organów wewnętrznych ludzi. 

 Rozumie konieczność właściwego odżywiania się, rozróżnia rodzaje żywności. Przestrzega 

zasad właściwego odżywiania się. 



 Podejmując różnorodne formy aktywności bierze pod uwagę bezpieczeństwo własne 

i innych. 

 Dostrzega niebezpieczeństwa związane ze zjawiskami atmosferycznymi (burza, huragan, 

powódź, śnieżyca).  

 Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt. 

 

V. Edukacja muzyczna 
 

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie: 

a) stopień jego indywidualnego zaangażowania  

b) aktywność 

c) wysiłek włożony  w wykonywaną  pracę i osobiste predyspozycje ucznia. 

I półrocze 
 

  Odtwarzanie i słuchanie  muzyki 

 Słucha różnych odmian muzyki (w tym muzyki poważnej)   

  Rozróżnia podstawowe elementy muzyki: melodię, rytm, wysokość dźwięku, 

akompaniament, tempo, dynamikę      

 Rozpoznaje utwory wykonywane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę  

 Śpiewa w zespole piosenki ze słuchu 

 Śpiewa  hymn narodowy  

 Tworzenie muzyki 

 Powtarza nieskomplikowaną melodię  

 Odtwarza nieskomplikowane rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych  

 Odtwarza nieskomplikowane rytmy klaskaniem  

 Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego  
Kultura  muzyczna 

 Zachowuje się kulturalnie na koncercie  

 Rozpoznaje instrumenty muzyczne, takie jak: flet, fortepian, gitara, perkusja  
 

II półrocze 
 

Odtwarzanie i słuchanie  muzyki 

 Wyraża w sposób werbalny i niewerbalny swoje doznania (w trakcie i po wysłuchaniu muzyki) 

 Wykonuje ilustracje plastyczne do słuchanej muzyki  

 Reaguje ruchem (np. maszerując, biegając, podskakując) na puls rytmiczny i jego zmiany  

 Reaguje ruchem na zmiany tempa, metrum i dynamiki 

 Rozróżnia podstawowe elementy tonacji muzycznej (cała nuta, półnuta, pauza) 

 Śpiewa z pamięci hymn narodowy 

 Tańczy podstawowe kroki  krakowiaka, polki i innego, prostego tańca ludowego 
 



Tworzenie muzyki 
 Wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z  ich rodzajem i funkcją 

 Rozróżnia style muzyczne (np. muzykę klasyczną, ludową, rozrywkową)  

 Słucha polskiej muzyki klasycznej  

 Wypowiada się na temat muzyki, wskazując swoją ulubioną odmianę  

 Mówi o swoich upodobaniach muzycznych   

 Wykonuje śpiewanki i rymowanki  
 
 

Kultura  muzyczna 

 Zachowuje się kulturalnie na koncercie 

 Rozpoznaje instrumenty muzyczne, takie jak: flet, fortepian, gitara, perkusja skrzypce, 
trąbka  

 Uczestniczy w wydarzeniu muzycznym  

 Zna wybrane przyśpiewki ludowe  

 
 

VI. Edukacja plastyczna 
 

I półrocze 
 

 Określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, 
zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym 

 Uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk 

 Wie o istnieniu placówek kultury działających na rzecz lokalnego środowiska 

 Korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej 

 Realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych 
 

 

II półrocze 
 
 Rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka, przekazy medialne, rzemiosło i sztukę 

ludową 

 Rozpoznaje wybrane dzieła polskiej i europejskiej architektury oraz sztuk plastycznych 

 Opisuje cechy wybranych dzieł posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla 
danej dziedziny działalności twórczej 

 
 
 

VII. Edukacja techniczna 
I półrocze 

Zna środowisko techniczne na tyle, że: 

 Rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych(samochody, statki, samoloty, 

 Określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych(łatwa, trudna w 

obsłudze); 

 



Realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu: 

 Posiada umiejętności: odmierzania potrzebnej ilości materiału,  

   II półrocze 
 
Zna środowisko techniczne na tyle, że: 

 Orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, 

tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych( np. prądnica rowerowa); 

 Określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech ekonomicznych(tanie lub 

drogie w zakupie i użytkowaniu); 

Realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:  

 Przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejność czynności, dobiera 

odpowiednie materiały (drewno, metal) oraz narzędzia; 

 W miarę możliwości , montażu prostych obwodów elektrycznych, szeregowych 

i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów; 

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych: 

 Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach; wie, jak trzeba zachować się w razie 

wypadku ( umie powiadomić służby ratownicze, zna zasady pierwszej pomocy); 

 

VIII. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna 
 

I półrocze 
- W zakresie sprawności fizycznej      

 Bierze udział w marszobiegach. 

 Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i proste układy taneczne. 

 Wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wzmacniające mięśnie brzucha i kręgosłupa. 

- W zakresie treningu zdrowotnego 

 Reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe. 

 Pokonuje przeszkody, skacze i biega. 

 Zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń, wykonuje przewrót w przód. 

 Wykonuje ćwiczenia równoważne w różnych układach, kształcące skoczność i zwinność. 

- W zakresie sportów całego życia i wypoczynku 

 Rzuca i chwyta, kozłuje, odbija i toczy piłkę. 

 Jeździ na rowerze, rolkach, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach. 

 Bierze udział w grach, zabawach i zawodach sportowych, respektując reguły i 

podporządkowując się decyzjom sędziego. 

 Stara się właściwie zachowywać w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 



- W zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej 
 

 Dba o czystość ciała, prawidłową postawę, zęby, higienę. 

 Wie, jak należy się odżywiać, gdy prowadzi się aktywny tryb życia. 

 Wykonuje podstawowe ćwiczenia korygujące postawę ciała. 

 Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania podczas zajęć ruchowych; posługuje się 

przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 Stara się wybrać bezpieczne miejsce do gier i zabaw ruchowych. 

 Wie, jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia. 

II półrocze 

- W zakresie sprawności fizycznej          

 Realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut. 

 Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i proste układy taneczne. 

 Systematycznie dba o własną sprawność fizyczną. 

- W zakresie treningu zdrowotnego 

 Prawidłowo reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe. 

 Sprawnie pokonuje przeszkody, skacze, biega. 

 Przyjmuje prawidłowe pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w 

przód. 

 Sprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne w różnych układach, kształcące skoczność i 

zwinność. 

- W zakresie sportów całego życia i wypoczynku 

 Opanował rzuty, chwyty, kozłowanie, odbicia piłki. 

 Sprawnie jeździ na rowerze, rolkach, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach. 

 Zawsze chętnie uczestniczy w grach, zabawach i zawodach sportowych, respektując reguły i 

podporządkowując się decyzjom sędziego. 

 Właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

- W zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej 

 Rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów higienicznych, dba o 

czystość odzieży. 

 Chętnie uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie chorobom i promowanie 

zdrowego stylu życia. 

 Dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole. 

 Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje 

się przyborami sportowymi bezpiecznie i zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do gier i zabaw ruchowych. 

 Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

 



IX. Zajęcia komputerowe 
I półrocze 
Praca z komputerem; 

 Wie, że długotrwała praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza 
kontakty społeczne. 

 Ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania 
swojego adresu. 

 Wie, jak groźne jest uzależnienie od komputera. 
 

Kształcenie umiejętności korzystania z programów dostępnych w komputerze; 

 Tworzy własne lub ukierunkowane projekty graficzne za pomocą wybranego edytora grafiki, 
zapisuje je na dysku, dokonuje modyfikacji. 

 Tworzy proste dokumenty tekstowe, formatuje tekst, zapisuje tekst na dysku, dokonuje 
modyfikacji. 

 

II półrocze 
Praca z komputerem; 

 Sprawnie posługuje się myszką i klawiaturą. 

 Korzysta z opcji stopniowania trudności w programach (stosownie do swoich 

możliwości i potrzeb edukacyjnych). 
 

Kształcenie umiejętności korzystania z programów dostępnych w komputerze; 

 Posługuje się programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania. 

 Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 
 
 

 


