
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu

KRYTERIA OCENIANIA KLASA III

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne
w kształceniu zintegrowanym zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
szkół podstawowych. W klasach I-III z zakresu edukacji wczesnoszkolnej ocenie podlegają
postępy uczniów w następujących obszarach:

 edukacja polonistyczna, 
 edukacja przyrodnicza, 
 edukacja matematyczna, 
 edukacja społeczna, 
 edukacja muzyczna, 
 edukacja plastyczna, 
 edukacja informatyczna, 
 edukacja techniczna, 
 wychowanie fizyczne. 

2. Ocenianiu podlegają: 
 wypowiedzi ustne, 
 technika i tempo czytania, 
 liczenie, 
 karty pracy, 
 pisanie z pamięci i ze słuchu, 
 zeszyty ćwiczeń, 
 zeszyty przedmiotowe, 
 zadania domowe, 
 wytwory pracy dziecka, 
 śpiewanie piosenek, 
 aktywność na lekcji, 
 zadania dodatkowe, 
 praca w grupie, 
 kartkówki, 
 sprawdziany.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w
klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Sposób oceniania jest adekwatny do
danego rodzaju działań.

Nauczyciele klas I- III oceniają wg skali: 

Ocenę Praca na medal (A) otrzymuje uczeń, który: 
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania,
 korzysta z różnych źródeł wiedzy 
 wykazuje zainteresowanie treściami zajęć, 
 jest dociekliwy, samodzielnie formułuje problemy i dąży do ich rozwiązania, 
 zadania rozwiązuje samodzielnie, w sposób twórczy,        
 podejmuje działania z własnej inicjatywy, 
 osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i innych.
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Ocenę Bardzo dobrze! (B) otrzymuje uczeń, który: 
 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,
  wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 
 potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania różnych problemów,
 zawsze pracuje samodzielnie i starannie, 
 potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadanie.   

 
Ocenę Dobrze pracujesz (C) otrzymuje uczeń, który: 

 w  pełni  opanował  wiadomości  i  umiejętności  w  zakresie  podstawowym  określone
programem nauczania,

 często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 
 starannie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, 
 w  niewielkim  stopniu  korzysta  z  pomocy  nauczyciela  przy  rozwiązywaniu  różnych

problemów, 
 czasami popełnia błędy. 

Ocenę Pracuj uważniej. Sprawdź czego nie umiesz. (D) otrzymuje uczeń, który: 
 opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 zazwyczaj samodzielnie lecz nie zawsze starannie rozwiązuje typowe zadania, 
 często popełnia błędy, 
 korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych problemów. 

Ocenę  Musisz  pracować  więcej  i  uzupełnić  podstawowe wiadomości.(E)  otrzymuje  uczeń,
który: 

 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej,
 pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela, często nie

rozumie poleceń, 
 pracuje niestarannie, 
 często potrzebuje zachęty do działania, nie zawsze kończy pracę. 

Ocenę Nie powiodło się, musisz skorzystać z dodatkowej pomocy.(F) otrzymuje uczeń, który: 
 nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne i najbardziej użyteczne,
 nie rozumie elementarnych pojęć, 
 nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela. 

4. Nieobecność w szkole.
4.1 Uczeń  nieobecny  w  szkole  musi  uzupełnić  powstałe  zaległości  (w  ćwiczeniach,
zeszytach itd.).
4.2 Uczeń  nieobecny  tylko  w  dniu  sprawdzianu  lub  kartkówki  pisze  ją  w  najbliższym
terminie. 
4.3 Uczeń ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian lub kartkówkę w ciągu dwóch tygodni
od powrotu do szkoły (nie dotyczy 4.2). 
4.4 Jeśli  uczeń nie  przystąpi  do pisania pracy w wyznaczonym terminie,  nauczyciel  ma
prawo do przeprowadzenia go na najbliższej lekcji, na której uczeń jest obecny.
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EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Uczeń:
 słucha z uwagą dłuższe wypowiedzi nauczyciela, uczniów, nagrań monologów i dialogów

aktorów,
 wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji,
 zachowuje kulturę słuchania,
 formułuje pytania i odpowiedzi,
 relacjonuje wydarzenia z bieżącego życia jako przygotowanie do sprawozdania,
 opowiada  przebieg  wydarzeń  w  utworze  literackim,  filmie,  widowisku  teatralnym,  w

komiksie, 
 dba o poprawność gramatyczną wypowiedzi ustnych,
 układa twórcze opowiadania – komponuje początek i zakończenie na podstawie fragmentu

utworu bądź ilustracji,
 opisuje przedmioty i osoby z otoczenia – przedstawione na obrazku (lub za pomocą dzieła

plastycznego),
 odgrywa różne scenki rodzajowe, rozmowy telefoniczne;
 dba  o  kulturę  mówienia  (mówienie  zwięzłe,  wyraziste,  logiczne,  na  temat;

powstrzymywanie się od sądów pochopnych, nieprawdziwych lub wyrządzających komuś
krzywdę),

 podejmuje próby obrony własnego zdania,
 czyta poprawnie, płynnie, wyraziście  opowiadania i wiersze; zwraca uwagę na odmienny

sposób czytania dialogu,
 czyta cicho ze szczególnym zwróceniem uwagi na zrozumienie treści,
 wygłasza wiersze z odpowiednią intonacją oraz z zachowaniem rytmu,
  rozróżnia utwory pisane prozą i wierszem,
  korzysta z innych źródeł wiedzy (encyklopedia, słownik, leksykon, internet itp.),
 doskonali płynności i szybkości pisania,
 dba o czytelne i estetyczne pismo, o właściwą wielkość liter, równomierne odstępy między

literami i wyrazami, właściwe rozmieszczenie tekstu na stronicy, stosowanie akapitów,
 pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania kształcące poprawność ortograficzną,
 wspólnie  i  samodzielnie  układa  i  zapisuje:  notatkę,  życzenia,  ogłoszenie,  zaproszenie,

podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy i odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując
aplikacje komputerowe,

 pisze z pamięci i ze słuchu; przestrzega poprawność ortograficzną w wyrazach poznanych i
opracowanych podczas zajęć,

 stosuje wielką literę  w imionach, nazwiskach,  nazwach państw, miast,  rzek,  ulic  oraz w
tytułach dzieł oraz przecinek podczas wyliczania,

 rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie,
 poprawnie przenosi części wyrazu do następnego wiersza,
 posługuje  się  znajomością  alfabetu  podczas  porządkowania  wyrazów według  kolejności

pierwszej i drugiej litery,
 korzysta ze słownika ortograficznego,
 rozpoznaje i układa zdania pojedyncze oznajmujące, pytające i rozkazujące,
 rozwija pojedyncze zdania nierozwinięte, 
 systematycznie  wzbogaca  zasób słownictwa  czynnego z  zakresu  edukacji  przyrodniczej,
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społecznej, artystycznej, technicznej, matematycznej i innych,
 rozpoznaje  wyrazy  o  znaczeniu  przeciwnym,  wyrazy  pokrewne  i  o  znaczeniu

bliskoznacznym,
 wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając

o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń: 
 porównuje  przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej np. długości czy

masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów;
 posługuje się pojęciami: pion, poziom skos.
 liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.
 odczytuje  i  zapisuje  za pomocą cyfr,  liczby od zera  do tysiąca  oraz  wybrane  liczby do

miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000);
 wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczby; wskazuje jedności, dziesiątki, setki itd., określa

kolejność, posługując się liczbą porządkową;
 porównuje liczby, porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie

sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza, stosuje znaki: <, =, >
 wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia

oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań;
 dodaje  do  podanej  liczby  w  pamięci  i  od  podanej  liczby  odejmuje  w  pamięci:  liczbę

jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotność 10 i 100 (w prostych przykładach);
 mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia: mnoży w pamięci przez 10 liczby

mniejsze od 20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia
okienko); stosuje własne strategie, wykonując obliczenia; posługuje się znakiem równości i
znakami czterech podstawowych działań;

 dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań
lub  wykonując  działania  w  pamięci,  od  razu  podaje  wynik;  oblicza  sumy  i  różnice
większych  liczb  w  prostych  przykładach  typu:  250  +  50,  180  –  30;  mnoży  liczby
dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; podczas
obliczeń stosuje własne strategie.

 analizuje  i  rozwiązuje  zadania  tekstowe  proste  i  wybrane  złożone;  dostrzega  problem
matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków
zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości z okienkiem, rysunku lub w inny
wybrany przez siebie sposób;

 układa  zadania  i  je  rozwiązuje,  tworzy łamigłówki  matematyczne,  wykorzystuje  w tym
procesie  własną  aktywność  artystyczną,  techniczną,  konstrukcyjną;  wybrane  działania
realizuje za pomocą prostych aplikacji komputerowych.

 rozpoznaje  –  w  naturalnym  otoczeniu  (w  tym  na  ścianach  figur  przestrzennych)  i  na
rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury
spośród innych figur; kreśli przy linijce odcinki i łamane; rysuje odręcznie prostokąty (w
tym kwadraty), wykorzystując sieć kwadratową;

 mierzy  długości  odcinków,  boków  figur  geometrycznych  itp.;  podaje  wynik  pomiaru,
posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między
jednostkami  długości;  posługuje  się  wyrażeniami  dwumianowanymi;  wyjaśnia  pojęcie
kilometr;
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 mierzy obwody różnych figur za pomocą narzędzi pomiarowych, także w kontekstach z
codziennego życia; oblicza obwód trójkąta i prostokąta (w tym także kwadratu) o danych
bokach;

 dostrzega  symetrię  środowisku przyrodniczym,  w sztuce  użytkowej  i  innych wytworach
człowieka obecnych w otoczeniu dziecka;

 klasyfikuje  obiekty  i  różne  elementy  środowiska  społeczno-przyrodniczego  z  uwagi  na
wyodrębnione  cechy;  dostrzega  rytm  w  środowisku  przyrodniczym,  sztuce  użytkowej  i
innych wytworach człowieka, obecnych w otoczeniu dziecka;

 dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć: połowa,
dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć;

 wykonuje obliczenia pieniężne; zamienia złote na grosze i odwrotnie, rozróżnia nominały na
monetach i banknotach, wskazuje różnice w ich sile nabywczej;

 odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami oraz elektronicznym (wyświetlającym cyfry
w  systemie  24-godzinnym);  wykonuje  proste  obliczenia  dotyczące  czasu;  posługuje  się
jednostkami czasu:  doba, godzina, minuta,  sekunda;  posługuje się stoperem, aplikacjami
telefonu,  tabletu,  komputera;  zapisuje  daty  np.  swojego  urodzenia  lub  datę  bieżącą;
posługuje się kalendarzem; odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII;

 mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz odczytuje ją;
 dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;
 waży;  używa  określeń:  kilogram,  dekagram,  gram,  tona;  zna  zależności  między  tymi

jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
 wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności

myślenia  strategicznego,  logicznego,  rozumienia  zasad  itd.;  przekształca  gry,  tworząc
własne strategie i zasady organizacyjne;

 wykorzystuje  nabyte  umiejętności  do  rozwiązywania  problemów,  działań  twórczych  i
eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Uczeń:
 rozpoznaje popularne gatunki  roślin,  w tym rośliny objęte  ochroną,  tj.:  rośliny kwitnące

wiosną,  zboża,  rośliny  oleiste,  okopowe  i  cebulowe,  chwasty,  zioła  lecznicze,  rośliny
egzotyczne, ziemnowodne, pływające i podwodne,

 rozpoznaje popularne gatunki zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte
ochroną,  tj.:  ptaki  leśne,  zwierzęta  roślinożerne,  mięsożerne,  egzotyczne,  zwierzęta
spotykane na łące i w ogrodzie, zwierzęta wodne, morskie, wodno – lądowe,

 określa łańcuch pokarmowy w przyrodzie,
 rozpoznaje i  wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka,  jezioro,  rzeka,  morze,  pole,

staw,  las,  las  gospodarczy;  określa  składowe  i  funkcje  ekosystemu  na  wybranym
przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie,

 rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w
polskim środowisku przyrodniczym,

 prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi,
hodowlanymi i innymi,

 planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i
zjawisk  przyrodniczych,  tworzy  notatki  z  obserwacji,  wyjaśnia  istotę  obserwowanych
zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego,
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 chroni  przyrodę,  wskazuje  wybrane  miejsca  ochrony  przyrody  oraz  parki  narodowe,
pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie,

 segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania,
 przedstawia  charakterystykę  wybranych  zajęć  i  zawodów  ludzi  znanych  z  miejsca

zamieszkania  oraz  zawodów  użyteczności  publicznej:  nauczyciel,  żołnierz,  policjant,
strażak,  lekarz,  pielęgniarz  czy  leśnik,  a  ponadto  rozumie  istotę  pracy  w  służbach
mundurowych i medycznych,

 posługuje  się  numerami  telefonów  alarmowych,  formułuje  komunikat  –  wezwanie  
o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej,

 posługuje  się  danymi  osobowymi  w  kontakcie  ze  służbami  mundurowymi  
i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,

 dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia,
 reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub

innej osoby;
 wymienia  wartości  odżywcze  produktów  żywnościowych;  ma  świadomość  znaczenia

odpowiedniej  diety  dla  utrzymania  zdrowia,  ogranicza  spożywanie  posiłków  o  niskich
wartościach  odżywczych  i  niezdrowych,  zachowuje  umiar  w  spożywaniu  produktów
słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze,

 przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;
 ubiera  się  odpowiednio  do  stanu  pogody,  poszukuje  informacji  na  temat  pogody,

wykorzystując np. Internet,
 rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

i  miejscach  publicznych;  przestrzega  zasad  zachowania  się  w  środkach  publicznego
transportu zbiorowego,

 stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole,  odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje
znaki  i  symbole  informujące  o  różnych  rodzajach  niebezpieczeństw  oraz  zachowuje  się
zgodnie  z  informacją  w  nich  zawartą;  stosuje  zasady  bezpiecznej  zabawy  w  różnych
warunkach i porach roku,

 ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody,
huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa
odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach,

 stosuje  zasady  bezpieczeństwa  podczas  korzystania  z  urządzeń  cyfrowych,  rozumie  
i  respektuje  ograniczenia  związane  z  czasem pracy z  takimi  urządzeniami,  oraz  stosuje
zasady netykiety,

 ma  świadomość  pozytywnego  znaczenia  technologii  w  życiu  człowieka  oraz  tego,  że
nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

 określa  położenie  i  warunki  naturalne  swojej  miejscowości  oraz  okolicy,  opisuje
charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, np. miejsca
pamięci  narodowej,  najważniejsze  zakłady  pracy,  w  tym  ważniejsze  przedsiębiorstwa
produkcyjne  i  usługowe,  interesujące  zabytki,  pomniki,  tereny  rekreacyjne,  parki
krajobrazowe, parki narodowe,

 wskazuje  na  mapie  fizycznej  Polski  jej  granice,  główne  miasta,  rzeki,  nazwy  krain
geograficznych;

 czyta  proste  plany,  wskazuje  kierunki  główne  na  mapie,  odczytuje  podstawowe  znaki
kartograficzne map, z których korzysta; 

 wymienia nazwę stolicy Polski i charakterystyczne obiekty, wyjaśnia znaczenie stolicy dla
całego kraju, wskazuje na mapie jej położenie,
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 przedstawia charakterystyczne dla Polski  dyscypliny sportowe, gospodarcze lub inne np.
artystyczną działalność człowieka, w której Polska odnosi sukcesy lub z niej słynie.

 rozpoznaje charakterystyczne rodzaje opadów,
 przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń:
 dostrzega swoją indywidualność w sferze fizycznej i intelektualnej,
 ma poczucie własnej wartości: dostrzega w czym jest dobry, w czym najlepszy; dostrzega

sytuacje, w których jest ważny i potrzebny,
 identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami,
 podejmuje i wypełnia obowiązki domowe,
 systematycznie poznaje prawa i obowiązki ucznia; 
 szanuje podręczniki i przybory szkolne, 
 sumiennie wykonuje powierzone zadania edukacyjne i organizacyjne,
 odpowiednio zachowuje się w klasie, w szatni, szkolnej świetlicy, bibliotece itp.
 utrzymuje poprawne stosunki z innymi dziećmi w klasie,
 stosuje zwroty grzecznościowe (przepraszam, proszę, dziękuję),
 unika krzyku, kłótni i innych zachowań agresywnych w kontaktach z rówieśnikami,
 szanuje cudzą własność i wytwory pracy koleżanek i kolegów,
 komunikuje się z innymi dziećmi za pomocą nowych technologii,
 poznaje historię swojego miasta, regionu i związanych z nią legend,
 zdobywa  wiedzę  o  ważnych  dla  Polski  wydarzeniach  historycznych  i  uczestniczy  w

obchodach ich rocznic, 
 poznaje ciekawych i ważnych ludzi dla kraju i regionu,
 rozumie doniosłość świąt państwowych. 

EDUKACJA MUZYCZNA

Uczeń:
 słucha muzyki i określa jej nastrój i tempo,
 odróżnia dźwięki muzyki, głosy ludzkie: sopran, alt, tenor, bas oraz rozpoznaje i nazywa

poznane instrumenty muzyczne,
 śpiewa piosenki indywidualnie i zespołowo,
 śpiewa 4 zwrotki hymnu narodowego i hymn szkoły,
 przedstawia ruchem i gestem treść muzyczną i schematy rytmiczne,
 tworzy improwizacje ruchowe do muzyki,
 tańczy według układów ruchowych charakterystycznych dla wybranych tańców,
 odtwarza  i  tworzy  własne  schematy  rytmiczne   na  instrumentach  perkusyjnych  i

przedmiotach akustycznych,
 wykonuje akompaniament do piosenek i zabaw na instrumentach perkusyjnych,
 gra proste melodie na wybranym instrumencie melodycznym: dzwonki, flet, flażolet.
 odczytuje prosty zapis melodii w notacji muzycznej.
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EDUKACJA PLASTYCZNA

Uczeń:
 wykonuje  prace  plastyczne  na  określony  temat,  z  wyobraźni,  na  podstawie  przeżyć

doświadczeń, obserwacji, treści utworów literackich, teatralnych, muzycznych itd.,
 projektuje i wykonuje elementy scenografii, kukiełki, maski do przedstawień, inscenizacji,
 doborem barw przedstawia nastrój swojej pracy plastycznej,
 rysuje ołówkiem, kredkami świecowymi, patykiem, świecą lub kredą na czarnym tle,
 malując używa pędzla szczecinowego płaskiego i farb kryjących,
 nazywa faktury materiałów wykorzystywanych w swoich pracach,
 tworzy różne kombinacje kolorów; wie, jak łączyć barwy, by otrzymać dużą gamę,
 zagospodarowuje całą kartkę papieru,
 zachowuje proporcje postaci, przedmiotów, obiektów,
 modeluje w plastelinie, masie solnej, itp.,
 potrafi przedstawić środkami plastycznymi ciekawy układ kompozycyjny,
 konstruuje  rzeźby  i  płaskorzeźby  z  materiałów  przyrodniczych,  plasteliny,  modeliny,

papieru, śniegu,
 wykonuje papierowe wycinanki i wydzieranki; tworzy metodą origami,
 tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej np. plakaty, ulotki i inne wytwory,
 rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret,

scena rodzajowa; nazywa wybrane przykłady dzieł znanych artystów: malarzy, rzeźbiarzy,
architektów z regionu swego pochodzenia lub innych;

 wyjaśnia  pojęcia:  oryginał  czy  kopia  obrazu  lub  rzeźby;  miniatura  obrazu  lub  rzeźby;
reprodukcja.

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Uczeń:
 zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera i z internetu,
 samodzielnie tworzy folder i zapisuje swoją pracę,
 korzysta z edytora grafiki: posługuje się poznanymi narzędziami edytora grafiki,  powiększa

i pomniejsza obraz,  posługuje się narzędziem Krzywa z grupy Kształty, przerzuca obiekty
w pionie  i w poziomie,  obraca  obiekty  w prawo  o 90°  i w lewo  o 90°,  wstawia  obrazy,
tworzy prace np. zaproszenia, dyplomy itp.

 otwiera aplikację Paint 3D; posługuje się narzędziami: Pędzel, Ołówek, Gumka, Wypełnij,
Kształty, Tekst, Linia, Krzywa, Nalepki, Kształty 3D,

 korzysta  z  edytor  tekstu:  posługuje  się  poznanymi  narzędziami  edytora,  wstawia
dekoracyjny tekst, gotowe kształty, symbole, obrazy, łączy obraz z tekstem, kopiuje obraz
z pliku graficznego i przenosi go do pliku tekstowego, wstawia obramowanie strony, stosuje
poziomy i pionowy układ  strony,  zmienia  wielkość  kartki,  sprawdza  pisownię  wyrazów
w słowniku edytora tekstu, pisze i formatuje tekst, tworzy prace np. zaproszenia, dyplomy
itp.

 zna terminy: prawo autorskie, piractwo,
 zna zasady netykiety,
 wie, czym jest cyberprzemoc, wie, czym jest hejt,
 otwiera strony o podanym adresie −  nawiguje po stronach WWW,
 uruchamia  program  Windows  Media  Player;  zna  funkcje  przycisków  sterowania
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odtwarzaniem, odtwarza pliki muzyczne i wideo, słucha muzyki, ogląda filmy, 
 wie, czym jest prezentacja multimedialna,
 wstawia slajdy i pole tekstowe w programie PowerPoint,  otwiera i  zapisuje swoją pracę,

korzysta z motywów na karcie Projektowanie, ogląda prezentacje,
 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami,
 rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów,
 programuje wizualnie pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na

ekranie komputera.

EDUKACJA TECHNICZNA

Uczeń: 
 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te prace/projekty współdziała w grupie;
 wyjaśnia  znaczenie  oraz  konieczność  zachowania  ładu,  porządku  i  dobrej  organizacji

miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa.  
 ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność

działania,  pracowitość,  konsekwencję,  gospodarność,  oszczędność,  umiar  w  odniesieniu
do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń; 

 organizuje  pracę,  wykorzystuje  urządzenia  techniczne  i  technologie;  zwraca  uwagę
na zdrowie  i  zachowanie  bezpieczeństwa  z  uwzględnieniem  selekcji  informacji,
wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych. 

 odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania:
materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, w tym multimedialną; 

 wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne: 
-  z  zastosowaniem połączeń  nierozłącznych  (sklejanie  klejem,  wiązanie,  szycie  lub  zszywanie
zszywkami, sklejanie taśmą itp.),
- używając połączeń rozłącznych: spinanie spinaczami biurowymi, wiązanie sznurkiem lub wstążką
ozdobną, 
-  bez  użycia  kleju,  taśm,  zszywek  np.  wybrane  modele  technik  origami,  modele  kartonowe
nacinane,
- z wykorzystaniem prądu elektrycznego: lampion, dekoracja świąteczna; 

 stosuje  poznaną  technologię  podczas  wykonywania  przedmiotów  użytkowych  lub
montowania wybranych modeli urządzeń technicznych; 

 wykonuje  przedmiot  /  model  /  pracę  według  własnego  planu  i  opracowanego  sposobu
działania.

 wyjaśnia  działanie  i  funkcję  narzędzi  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  gospodarstwie
domowym i w szkole; 

 posługuje  się  bezpiecznie  prostymi  narzędziami  pomiarowymi,  urządzeniami  z
gospodarstwa domowego, a także urządzeniami dostępnymi w szkole. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczeń:
 utrzymuje w czystości ręce i  całe ciało; samodzielnie przebiera się przed i  po zajęciach

ruchowych,
 dostosowuje strój do pogody i pory roku,
 wyjaśnia  znaczenie  ruchu  w  procesie  utrzymania  zdrowia,  ma  świadomość  znaczenia
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systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń,
 uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej,
 przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, zakrok,

stanie  jednonóż,  klęk  podparty,  przysiad  podparty,  podpór  przodem,  podpór  tyłem,  siad
klęczny, skrzyżny, skulony, prosty,

 biega:  z  wysokim  unoszeniem  kolan;  w  różnym  tempie;  w  połączeniu  ze  skokiem;  z
przenoszeniem  przyborów  (np.  piłki,  pałeczki);  z  rzutem  do  celu  ruchomego  i
nieruchomego, pokonując przeszkody naturalne i sztuczne

 realizuje marszobieg,
 rzuca i podaje: jednorącz; w miejscu i ruchu; oburącz do przodu; znad głowy; piłką małą i

dużą; małymi przyborami na odległość i do celu, 
 skacze:  jednonóż  i  obunóż  ze  zmianą  tempa,  kierunku,  pozycji  ciała;  w dal  dowolnym

sposobem; przez skakankę,
 wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, 
 wykonuje skłony, skrętoskłony, przetoczenie, czołganie oraz podciąganie,
 czworakuje ze zmianą kierunku i tempa ruchu,
 wspina się,
 wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego,
 wykonuje  ćwiczenia  równoważne  bez  przyboru  i  z  przyborem  np.  na  ławeczce

gimnastycznej,
 uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek,
 organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową z wykorzystaniem przyboru lub bez,
 wykonuje prawidłowo elementy charakterystyczne dla  gier  zespołowych:  rzuty i  chwyty

ringo; podania piłki do partnera jednorącz i oburącz w miejscu i w ruchu; odbicia piłki;
kozłowanie w miejscu i w ruchu; podania piłki w miejscu i w ruchu; prowadzenie piłki;
strzał do celu,

 radzi sobie w sytuacji przegranej i akceptuje zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej,
 respektuje  przepisy,  reguły  zabaw  i  gier  ruchowych,  przepisy  ruchu  drogowego  w

odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób,
 jeździ na sprzęcie sportowym, np. hulajnodze, rowerze, sankach.

Po ukończeniu klasy trzeciej uczeń powinien zdobyć umiejętności wyszczególnione w podstawie
programowej z 14 lutego 2017 r.
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