
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III b 

SZAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAŁECZNICY 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

MÓWIENIE 

I SŁUCHANIE 

Ocena celująca (6): samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny temat, 

zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi 

logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów językowych.   

 

Ocena bardzo dobra (5): buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat, krótkie 

opowiadanie, opis, list, życzenia, zaproszenie, często uczestniczy w dyskusji, ma bogaty 

zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie 

popełnia błędów językowych, recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, 

zawsze uważnie słucha wypowiedzi.  

 

Ocena dobra (4):  buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat, krótkie 

opowiadanie, opis, list, życzenia, zaproszenie, posiada duży zasób słownictwa, stara się 

zachować poprawność językową, recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i 

intonacji z nielicznymi błędami, zwykle uważnie słucha wypowiedzi. 

 

Ocena dostateczna (3): wypowiada się w formie zdań pojedynczych  

i wyrazami, posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, 

recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji, zazwyczaj uważnie słucha wypowiedzi. 

 

Ocena dopuszczająca (2): wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia 

błędy językowe, ma trudności z tworzeniem opowiadania, opisu, listu, życzeń, recytuje 

wiersze, nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi. 

CZYTANIE Ocena celująca (6): czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje 

odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo na wszystkie 

zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, 

potrafi określić przeżycia postaci w utworze literackim, czyta książki i korzysta  

z księgozbioru bibliotecznego.  

Ocena bardzo dobra (5): czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje 

odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia 

bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami  

i chętnie je czyta.  

Ocena dobra (4): czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane pytania, 

interesuje się książkami i ich czytaniem.  

Ocena dostateczna (3):  czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada 

na większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury.  

Ocena dopuszczająca (2): głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, 

nie odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami.  

PISANIE Ocena celująca (6): pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu, bezbłędnie przepisuje tekst 

drukowany, układa i zapisuje teksty na podany lub dowolny temat.  

Ocena bardzo dobra (5): pisze z pamięci i ze słuchu proste, krótkie zdania, przepisuje 

tekst drukowany, sporadycznie popełnia błędy. 

Ocena dobra (4): pisze prawie zawsze poprawnie z pamięci i ze słuchu, raczej bezbłędnie 

przepisuje tekst drukowany (nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, 

haczyki). 



Ocena dostateczna (3): pisze z pamięci i ze słuchu popełniając błędy (literowe  

i ortograficzne), przepisując tekst drukowany popełnia drobne błędy.  

Ocena dopuszczająca (2): przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc  

z pamięci i ze słuchu popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o 

podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), myli wielkie litery z małymi.  

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

LICZENIE Ocena celująca (6): samodzielnie dodaje i odejmuje w zakresie przekraczającym 100.  

Ocena bardzo dobra (5): dodaje i odejmuje samodzielnie w zakresie 100 i setkami w 

zakresie 1000, zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000, porównuje dwie liczby w 

zakresie 1000, podaje w pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenie w zakresie 100, 

rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą, sporadycznie popełnia błędy. 

Ocena dobra (4): dodaje i odejmuje samodzielnie w zakresie 100 i setkami w zakresie 

1000, zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000, porównuje dwie liczby w zakresie 

1000, podaje w pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenie w zakresie 100, 

rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą, popełniając drobne błędy. 

Ocena dostateczna (3): dodaje i odejmuje samodzielnie w zakresie 100 i setkami w 

zakresie 1000, zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000, porównuje dwie liczby w 

zakresie 1000, podaje w pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenie w zakresie 100, 

rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą, popełniając liczne błędy. 

Ocena dopuszczająca (2): dodaje i odejmuje samodzielnie w zakresie 100 i setkami w 

zakresie 1000, zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000, porównuje dwie liczby w 

zakresie 1000, podaje w pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenie w zakresie 100, 

rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą, często popełniając błędy, liczy na 

konkretach, myli poszczególne działania.  

ZADANIA 

TEKSTOWE 

Ocena celująca (6): samodzielnie rozwiązuje zadania wielodziałaniowe i układa treści 

zadań do sytuacji życiowej.  

Ocena bardzo dobra (5): samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania 

jednodziałaniowe. 

Ocena dobra (4): rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, sporadycznie popełnia błędy. 

Ocena dostateczna (3): rozwiązuje większość zadań jednodziałaniowych.  

Ocena dopuszczająca (2): rozwiązuje niektóre zadania jednodziałaniowe. 

UMIEJĘTNOŚCI 

PTAKTYCZNE 

Ocena celująca (6): zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości, 

masy, obliczeń pieniężnych, kalendarzowych, czasu, oblicza obwody trójkątów, 

kwadratów, prostokątów, zapisuje liczby w systemie rzymskim I-XII. 

Ocena bardzo dobra (5): prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości  

i masy, obliczeń pieniężnych, kalendarzowych, czasu, oblicza obwody trójkątów, 

kwadratów, prostokątów, nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, zapisuje liczby w 

systemie rzymskim I-XII, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek).  

Ocena dobra (4): wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, 

proste obliczenia pieniężne, kalendarzowe, czasu, oblicza obwody trójkątów, kwadratów, 

prostokątów, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, 

zapisuje liczby w systemie rzymskim I-XII, kontynuuje rozpoczęty wzór.  

Ocena dostateczna (3): w miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, 



obliczeń pieniężnych, kalendarzowych, czasu, oblicza obwody niektórych figur, zna 

nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, zapisuje liczby w 

systemie rzymskim I-XII, stara się kontynuować rozpoczęty wzór.  

Ocena dopuszczająca (2): wykonuje niektóre proste pomiary długości, masy, niektóre 

obliczenia pieniężne, kalendarzowe, czasu, oblicza obwody niektórych figur, słabo zna 

nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, zapisuje liczby w systemie rzymskim I-XII, ma 

problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru.  

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

OCENA CELUJĄCA (6) Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym.  

OCENA BARDZO DOBRA (5) Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt w wybranych 

ekosystemach i regionach Polski, nazywa elementy typowych 

krajobrazów Polski, wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku, zna 

formy ochrony środowiska naturalnego, zna zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz 

zjawisk przyrodniczych, nazywa części ciała i wybrane organy 

wewnętrzne, zna zasady zdrowego odżywiania się, dba o zdrowie swoje i 

innych. 

OCENA DOBRA (4) Na ogół rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt w 

wybranych ekosystemach i regionach Polski, nazywa elementy typowych 

krajobrazów Polski, wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku, zna 

formy ochrony środowiska naturalnego, zna zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz 

zjawisk przyrodniczych, nazywa części ciała i wybrane organy 

wewnętrzne, zna zasady zdrowego odżywiania się, dba o zdrowie swoje i 

innych. 

OCENA DOSTATECZNA (3) Stara się rozpoznawać i nazywać wybrane gatunki roślin i zwierząt w 

wybranych ekosystemach i regionach Polski, nazywa elementy typowych 

krajobrazów Polski, wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku, zna 

formy ochrony środowiska naturalnego, zna zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz 

zjawisk przyrodniczych, nazywa części ciała i wybrane organy 

wewnętrzne, zna zasady zdrowego odżywiania się, dba o zdrowie swoje i 

innych. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) Nie zawsze rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt w 

wybranych ekosystemach i regionach Polski, nazywa elementy typowych 

krajobrazów Polski, wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku, zna 

formy ochrony środowiska naturalnego, zna zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz 

zjawisk przyrodniczych, nazywa części ciała i wybrane organy 

wewnętrzne, zna zasady zdrowego odżywiania się, dba o zdrowie swoje i 

innych. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

OCENA CELUJĄCA (6) Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, 

prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi 

technikami. Korzysta z medialnych środków przekazu. Interesuje się  

i rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki i wypowiada się na ich temat. 

Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać. Buduje 

z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.  

OCENA BARDZO DOBRA (5) Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli  

i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje 

staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne  



i techniczne. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, 

malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat.  

OCENA DOBRA (4) Podejmuje zadania plastyczne. Wyraża własne myśli i uczucia w 

różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. 

Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi. Potrafi rozpoznać 

wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i 

wypowiada się na ich temat.  

OCENA DOSTATECZNA (3) Podejmuje zadania  plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie 

proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem 

kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi zorganizować 

swój warsztat pracy.  

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) Niechętnie podejmuje zadania plastyczne, prace wykonuje schematycznie, 

używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest 

niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. Rozpoznaje 

nieliczne dziedziny sztuki.  

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

OCENA CELUJĄCA (6) Posiada dużą wiedzę społeczną wykraczającą poza wymagania 

programowe. 

OCENA BARDZO DOBRA (5) Zawsze odróżnia dobro od zła, identyfikuje się ze swoją rodziną i jej 

tradycjami, jest kulturalny wobec dorosłych i rówieśników, jest 

tolerancyjny, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, zna najbliższą 

okolicę, symbole narodowe, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, 

zagrożeniu, niebezpieczeństwie, zna numer alarmowy. 

OCENA DOBRA (4) Potrafi odróżnić dobro od zła, identyfikować się ze swoją rodziną i jej 

tradycjami, jest kulturalny wobec dorosłych i rówieśników, jest 

tolerancyjny, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, zna najbliższą 

okolicę, symbole narodowe, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, 

zagrożeniu, niebezpieczeństwie, zna numer alarmowy. 

OCENA DOSTATECZNA (3) Na ogół odróżnia dobro od zła, identyfikuje się ze swoją rodziną i jej 

tradycjami, jest kulturalny wobec dorosłych i rówieśników, jest 

tolerancyjny, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, zna najbliższą 

okolicę, symbole narodowe, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, 

zagrożeniu, niebezpieczeństwie, zna numer alarmowy. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) Stara się odróżnić dobro od zła, identyfikuje się ze swoją rodziną i jej 

tradycjami, zwykle jest kulturalny wobec dorosłych i rówieśników, jest 

tolerancyjny, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, zna najbliższą 

okolicę, symbole narodowe, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, 

zagrożeniu, niebezpieczeństwie, zna numer alarmowy. 

 

 

EDUKACJA TECHNICZNA 

OCENA CELUJĄCA (6) Posiada dużą wiedzę techniczną wykraczającą poza wymagania 

programowe. 

OCENA BARDZO DOBRA (5) Orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego 

użytku, rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń, rodzaje budowli, wie jak 

powstają niektóre przedmioty, montuje modele papierowe i z tworzyw 

sztucznych, utrzymuje porządek w miejscu pracy, bezpiecznie porusza się 

po drogach. 

OCENA DOBRA (4) Zazwyczaj orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów 

codziennego użytku, rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń, rodzaje 

budowli, wie jak powstają niektóre przedmioty, montuje modele 

papierowe i z tworzyw sztucznych, utrzymuje porządek w miejscu pracy, 

bezpiecznie porusza się po drogach. 

OCENA DOSTATECZNA (3) Zwykle orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego 

użytku, rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń, rodzaje budowli, wie jak 

powstają niektóre przedmioty, montuje modele papierowe i z tworzyw 



sztucznych, utrzymuje porządek w miejscu pracy, bezpiecznie porusza się 

po drogach. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) Nie zawsze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów 

codziennego użytku, nie zawsze rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń, 

rodzaje budowli, wie jak powstają niektóre przedmioty, montuje niektóre 

modele papierowe i z tworzyw sztucznych, utrzymuje porządek w miejscu 

pracy, bezpiecznie porusza się po drogach. 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

OCENA CELUJĄCA (6) Posiada dużą wiedzę muzyczną wykraczającą poza wymagania 

programowe. 

OCENA BARDZO DOBRA (5) Śpiewa piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i reaguje 

zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na instrumentach 

perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, 

świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i 

niewerbalnie. 

OCENA DOBRA (4) Śpiewa piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie 

odtwarza krótkie rytmy na instrumentach perkusyjnych, wyraża nastrój 

muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje 

uczucia werbalnie i niewerbalnie. 

OCENA DOSTATECZNA (3) Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, zwykle 

dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na 

instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez 

ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie 

i niewerbalnie. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego 

przewidywanym, ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma 

duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak i w 

świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki. 

 

EDUKACJA ZDROWOTNA (WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA) 

OCENA CELUJĄCA (6) Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową, wykonuje 

ćwiczenia poza programowe. 

OCENA BARDZO DOBRA (5) Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową, wykonuje 

ćwiczenia programowe, wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, 

zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów sportowych innych. Dba o 

higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne. 

OCENA DOBRA (4) Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte 

umiejętności w zabawach i grach sportowych, dobrze współdziała w 

grupie, służy pomocą innym. Przestrzega zasad higieny osobistej i 

orientuje się w podstawowych działaniach profilaktycznych. 

OCENA DOSTATECZNA (3) Nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i stosuje zdobyte 

umiejętności w zabawach i grach sportowych, nie zawsze chętnie 

współdziała w grupie. Stara się dbać o higienę osobistą. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2) Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie 

współdziała w grupie podczas ćwiczeń, zabaw, gier. Ma problemy z 

przestrzeganiem zasad higieny osobistej. 

 

 


