
 

 

 

CZYTANIE 

Zasady oceniania - KLASA III 

rok szkolny 2021/ 2022 
 

Edukacja polonistyczna 

 

1. Czyta płynnie całymi zdaniami. 

2. Poprawnie czyta wszystkie wyrazy. 

3. Uwzględnia wszystkie znaki przestankowe. 

4. Czyta z odpowiednią intonacją i ekspresją. 
 

RECYTACJA 
 

1. Mówi tekst z pamięci bez pomyłek i przekręcania wyrazów. 

2. Robi przerwy na oddech zgodnie ze znakami interpunkcyjnymi. 

3. Modeluje odpowiednio głos. 

4. Mówi głośno i wyraźnie. 
 

OPOWIADANIE USTNE 
 

1. Przedstawia najważniejsze wydarzenia i bohaterów w utworze. 

2. Opowiadanie ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. 

3. Stara się nie powtarzać tych samych wyrazów. 

4. Nie robi długich przerw na zastanawianie się. 
 

LIST 
 

1. List liczy 6-8 zdań. 

2. Zawiera w nim wszystkie elementy listu: 

a) Miejscowość (w prawym górnym rogu) 

b) Datę (w prawym górnym rogu) 

c) Nagłówek (na środku) 

d) Treść listu (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

e) Podpis 

3. Pisze wstęp, rozwinięcie i zakończenie rozpoczynające się od nowych akapitów. 

4. Zastosowane zwroty grzecznościowe pisze wielką literą. 

5. Pisze poprawnie pod względem gramatycznym, stylistycznym i ortograficznym. 

6. Pisze list estetycznie i czytelnie. 

 

OPOWIADANIE – FORMA PISEMNA 
 

1. Pisze opowiadanie zgodnie z tematem. 

2. Pamięta o tytule. 

3. Opowiadanie liczy nie mniej niż 10 zdań. 

Uwzględnia 3 akapity: 

a)  wstęp – Co było najpierw? 

    - Przedstawiam sytuację przed zdarzeniem 

b)  rozwinięcie – Co się stało? 

- Wskazuje przyczyny zdarzenia 

- Opisuje przebieg zdarzenia 

- Podaje skutki 

c)  zakończenie – Jak to się skończyło? 

- Wyciąga wnioski. 



4. Pisze tekst poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym. 

5. Stosuje poprawne formy językowe. 

6. Pismo jest czytelne i starannie. 
 

ZAPROSZENIE 

1. Jako nagłówek umieszcza słowo: zaproszenie. 

2. Pod nim wpisze imię i nazwisko adresata zaproszenia. 

3. W treści zaproszenia poda: 

a) od akapitu informację, kto i na jaką uroczystość zaprasza daną osobę, 

b) czas i miejsce uroczystości, 

c) charakter uroczystości. 

4. Pod spodem umieści czytelny podpis 

5. Używając zwrotów do adresata napisze je wielką literą (Cię, Tobie, Wam); 

6. Zadba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną zaproszenia. 

7. Napisze tekst zaproszenia estetycznie. 
 

ŻYCZENIA 

1. Różnicuje treść i formę życzeń ze względu na wiek osoby i stopień zażyłości. 

2. Stosuje wielką literę w pisowni nazw świąt oraz w pisowni zwrotów 

grzecznościowych. 

3. Zapisuje krótki tekst w postaci życzeń, zachowując logicznie połączoną całość. 

4. Pamięta o podpisie na końcu wypowiedzi. 

5. Estetycznie i czytelnie pisze treść życzeń. 
 

OPIS 
 

1. Wypowiedź zawiera wszystkie elementy: 

- tytuł 

- budowa trzyczęściowa (uwzględnione akapity) 

2. Napisze 5-6 zdań. 

3. Praca zawiera, co najmniej sześć przymiotników. 

3. Praca jest poprawna pod względem ortograficznym i językowym. 

4. Pismo jest czytelne i staranne. 
 

ORTOGRAFIA 

 

 Pisanie ze słuchu i z pamięci 

1. Spójnie napisze cały tekst dyktanda. 

2. Zdania zapisuje od wielkiej litery i kończy odpowiednim znakiem 

interpunkcyjnym. 

3. Umie zastosować sprawdzaną zasadę ortograficzną w pisowni wyrazów. 

4. Czytelnie i starannie zapisuje tekst dyktanda. 
 

GRAMATYKA 
 

1. Umie rozpoznać w tekście zdania: oznajmujące, rozkazujące, pytające. 

2. Potrafi ułożyć i zapisać zdanie: oznajmujące, rozkazujące, pytające. 

3. Zna alfabet. 

4. Umie uporządkować i zapisać wyrazy w kolejności alfabetycznej wg pierwszej i drugiej 

litery. 

5. Umie utworzyć rodzinę wyrazów. 

6. Wie, co to jest rzeczownik i umie go wskazać w zdaniu, w tekście. 



7. Umie utworzyć rzeczownik w liczbie mnogiej i pojedynczej. 

8. Zna rodzaje rzeczownika. 

9. Wie, co to jest czasownik i potrafi wskazać go w zdaniu, tekście. 

10. Potrafi rozwijać zdanie pojedyncze. 

11. Wie, co to jest przymiotnik i potrafi wskazać go w zdaniu, tekście. 

12. Umie dopasować przymiotnik do rodzaju i liczby rzeczownika. 

13. Umie dokonać odmiany czasownika przez osoby i czasy. 

14. Stosuje poprawny zapis czasowników w czasie przeszłym, przyszłym i przeszłym. 

15. Wie, co to jest zdanie złożone. 

16. Potrafi ze zdań pojedynczych ułożyć zdanie złożone. 

17. Potrafi zdanie złożone podzielić na dwa lub więcej zdań pojedynczych. 
 

 

Edukacja matematyczna 
 

I. Geometria: 

1. Zna pojęcia linii prostej, łamanej, krzywej. 

2. Oblicza obwody figur geometrycznych. 

3. Mierzy długości odcinków i łamanych. 

II. Liczby w zakresie 1000 

1. Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 różnymi sposobami. 

2. Mnoży liczby jednocyfrowe w zakresie 100 

3. Dzieli liczby w zakresie 100. 

4. Zapisuje liczby w zakresie 100 słownie. 

5. Rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe (czyli typu: o ile mniej, o 

ile więcej). 

6. Zapisuje, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000. 

7. Potrafi nazwać wybrane liczby w zakresie miliona 

III. Wiadomości praktyczne 

1. Potrafi zastosować obliczenia pieniężne: ilość, cena, wartość. 

2. Zna określenia dotyczące miar: milimetr, centymetr, metr i umie się nimi posługiwać. 

3. Zna określenia dotyczące masy: kilogram, dekagram, gram, pół kilograma i potrafi się 

nimi posługiwać w praktyce. 

4. Odczytuje i zapisuje daty. 

5. Zna znaki rzymskie od I – XII. 

6. Odczytuje godziny i minuty na zegarze w systemie 12 i 24 godzinnym. 

7. Zna pojęcia: minuta, godzina, kwadrans, pół godziny i potrafi się nimi posługiwać w 

praktyce. 

8. Odczytuje temperaturę na termometrze. 
 

Edukacja społeczna 
 

1. Wie, jak należy się przeciwstawiać przemocy i agresji. 

2. Umie zwracać się w trudnych sytuacjach do dorosłych. 

3. Zna Prawa Dziecka. 

4. Umie racjonalnie korzystać z: telewizora, komputera i Internetu. 

5. Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania Internetu i telewizji. 

6. Zna zasady poruszani się po drogach pieszych i rowerzystów. 

7. Rozróżnia i nazywa znaki drogowe. 

8. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w środkach komunikacji. 

9. Umie powiedzieć kilka zdań o sławnych Polakach i Polkach. 



10. Zna i zapisuje swój adres. 
 

 

 
 

Edukacja przyrodnicza 

1. Zna i nazywa rodzaje lasów. 

2. Umie wskazać warstwy lasu i podać rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla tej 

warstwy. 

3. Rozróżnia i nazywa grzyby jadalne i niejadalne. 

4. Umie podać nazwy roślin i zwierząt leśnych będących pod ochroną. 

5. Zna nazwy zwierząt żyjących na polu. 

6. Zna nazwy roślin zbożowych uprawianych w Polsce. 

7.Umie podać sposoby wykorzystania roślin zbożowych. 

8. Zna nazwy roślin oleistych i włóknistych uprawianych w Polsce. 

9. Umie podać sposoby wykorzystania roślin oleistych i włóknistych. 

10. Zna nazwy roślin okopowych uprawianych w Polsce. 

11. Umie podać sposoby wykorzystania roślin okopowych. 

12. Rozumie znaczenie Słońca dla życia na Ziemi. 

13. Potrafi wskazać główne kierunki świata. 

14. Wie, jak woda zmienia swe stany skupienia. 

15. Zna temperaturę wrzenia i krzepnięcia wody. 

16. Wyjaśnia zjawisko krążenia wody w przyrodzie. 

17. Wie, jak powstają opady atmosferyczne. 

18. Umie wymienić nazwy kilku polskich rzek i wskazać je na mapie. 

19. Podaje nazwy kilku roślin i zwierząt wodnych. 

20. Zna przyczyny i skutki powodzi. 

21. Zna przyczyny i skutki zanieczyszczania wód oraz sposoby ich zapobiegania. 

22. Rozumie konieczność oszczędzania wody. 

23. Wskazuje na mapie Polski najważniejsze: góry, wyżyny, niziny, morze, rzeki, miasta. 

24. Zna nazwy kilku parków narodowych w Polsce i potrafi wskazać 

charakterystyczne dla nich rośliny i zwierzęta. 

25. Zna zasady zachowania się w publicznych środkach transportowych. 

26. Wie, dlaczego należy chronić środowisko. 

 

 

Edukacja muzyczna 

 

1. Śpiewa piosenki indywidualnie i w grupie. 

2. Gra na instrumentach perkusyjnych prosty akompaniament do piosenki. 

3. Zna i tańczy podstawowe kroki polki, krakowiaka. 

4. Określa nastrój i charakter słuchanych utworów muzycznych. 

6. Zna brzmienie orkiestry symfonicznej i kwartetu smyczkowego. 

7. Zna nazwy solmizacyjne i literowe poznanych nut, pisze je na pięciolinii i odczytuje. 

8. Umie napisać: klucz wiolinowy, ćwierćnutę, półnutę, ósemkę, całą nutę. 

9. Gra na dzwonkach proste melodie. 
 

 



Edukacja plastyczno-techniczna 
 

1. Wykona pracę zgodnie z tematem. 

2. Praca będzie wykonana estetycznie. 

3. Prawidłowo posługuje się poznaną techniką plastyczną. 

4. Dba o bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy. 
 

 Zajęcia komputerowe 
 

1. Wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności z wcześniejszych klas. 

2. Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi. 

3. Wyszukuje i korzysta z informacji, przegląda wybrane strony internetowe, dostrzega 

elementy aktywne na stronie, nawiguje po stronach w określonym zakresie. 

4. Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. 

5. Tworzy teksty i rysunki w poznanych programach. 

6. Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu. 

7. Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera i Internetu. 

8. Zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu. 

 

 

 
W klasie trzeciej stosowane jest wyłącznie ocenianie kształtujące. Nie stanowi ono oceny, lecz 

informuje ucznia i jego rodziców – informacja zwrotna, gdzie się znajduje w obecnej chwili, 

gdzie powinien być i co ma zrobić, by osiągnąć sukces. Jej celem jest pomóc uczniowi uczyć 

się. Jest nieodłącznie związana z kryteriami oceniania. Formy informacji zwrotnej:  

1.  ustna,  

2.  pisemna:  

- graficzna (użycie znaków z elementów informacji zwrotnej: [+] - wyszczególnienie i 

docenianie dobrych elementów pracy ucznia, [-] - odnotowanie tego, co wymaga poprawienia 

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, [    ] - wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien 

poprawić pracę, [   ] - wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej;  

światła –kolory: zielony – wszystko dobrze, potrafisz to zrobić, żółty – musisz nad tym jeszcze 

popracować, czerwony – błędnie wykonane zadanie, musisz to poprawić, poćwiczyć daną 

umiejętność),  

- opisowa,  

- tabela,  

- dwie gwiazdy jedno życzenie – dwa pozytywne komunikaty i jedno życzenie (wskazówka do 

zmiany).  

 

Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej 

działalności ucznia. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań. 

 

 

 
 


