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mostanowienia ogólne 

 

mrzedmiotowó=sóstem=oceniania=obowiązuje=we=wszóstkich=klasach=ff=etapu=edukacójnegoK==

=

lpracowanó=został=przez=wK=TalarczókI=bK=kowaczókI=AK=mółchłopekI==

=

blementó=przedmiotowego=sóstemu=oceniania=toW=

J kontrakt=z=uczniamiI=
J wómagania=edukacójneI=
J wómagania=programoweI=
J króteria=ocenó=obszarów=aktówności=uczniaI=
J sposobó=gromadzenia=informacjiI=
J sposobó=przekazówania=informacjiI=
J króteria=wóstawiania=ocenó=końcowejK=
=

=

=

=
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fK hontrakt z uczniami      fs J sf 

 

NK hażdó=uczeń=jest=ocenianó=zgodnie=z=zasadami=sprawiedliwościK=
OK lcenie=podlegają=wszóstkie=wómienione=aktówności=uczniaK=
PK mrace=klasoweI=sprawdzianóI=kartkówkiI=odpowiedzi=ustneI=zadania=domowe=są=

obowiązkoweK=
mraca=klasowa=J=dłuższa=wópowiedź=pisemna=na=wóbranó=tematI=pisana=w=czasie=
przónajmniej=jednej=godzinóK=
pprawdzian=J=pisemne=sprawdzenie=wiadomości=obejmujące=swóm=zakresem=treści=z=
większej=części=materiałuK=
hartkówka=–=pisemne=sprawdzenie=wiadomości=obejmujące=swóm=zakresem=treści=z=
trzech=ostatnich=lekcjiI=pisana=na=części=powtórzeniowej=lekcji=Enajwóżej=NR=minutFK=

4K Termin=i=zakres=prac=klasowóch=i=sprawdzianów=jest=podanó=z=co=najmniej=tógodniowóm=
wóprzedzeniemK=

RK geżeli=uczeń=bół=nieobecnó=na=pracó=klasowej=lub=sprawdzianie=z=przóczón=losowóch=to=
powinien=ją=napisać=w=terminie=trzech=dni=po=powrocie=do=szkołó=lub=na=najbliższej=lekcjiK=
t=przópadku=co=najmniej=tógodniowej=nieobecności=usprawiedliwionej=termin=ten==
przedłuża=się=do=dziesięciu=dniK=geżeli=usprawiedliwiona=nieobecność=jest=dłuższa=niż=dwa==
tógodnie=termin=pisania=pracó=może=bóć=ustalonó=indówidualnieK=

SK kauczóciel=jest=zobowiązanó=oddać=poprawionó=sprawdzian=w=terminie=dwóch=tógodniK=
TK rczeńI=któró=nie=napisał=pracó=w=uzgodnionóm=terminie=otrzómuje=ocenę=niedostatecznąK=
UK mraca=klasowa=lub=sprawdzian=mogą=bóć=poprawione=przez=ucznia=tólko=jeden=raz=w==

terminie=dwóch=tógodni=od=oddania=sprawdzonóch=prac=i=po=swoich=zajęciach=lekcójnóchK=
aokładnó=termin=poprawó=zostaje=uzgodnionó=z=wszóstkimi=poprawiającómi=uczniamiK=
kie=poprawia=się=sprawdzianów=ze=znajomości=lektur=i=z=czótania=ze=zrozumieniemK=

VK moprawie=podlegają=praceI=z=któróch=uczeń=otrzómał=ocenę=NI=O=lub=PK=
NMK moprawa=pracó=klasowej=lub=sprawdzianu=uwzględnia=wómagania=na=wszóstkie=ocenóK=
NNK mraca=plastócznaI=z=której=uczeń=otrzómał=ocenę=niedostateczną=może=bóć=poprawiona=

przez=ucznia=tólko=jeden=raz=w=terminie=do=dwóch=tógodni=od=oddania=sprawdzonej=pracóK=
NOK kie=poprawia=się=ocen=uzóskanóch=za=ciche=czótanie=ze=zrozumieniem=oraz=ze=

sprawdzianów=ze=znajomości=lekturK==
NPK lcena=uzóskana=w=wóniku=poprawó=pracó=zostaje=wpisana=w=dzienniku=obok=już==

uzóskanejK=
N4K hartkówka=jest=niezapowiedzianą=formą=sprawdzenia=wiadomości=uczniaK=rczniowie==

nieobecni=na=kartkówce=nie=mają=możliwości=napisania=jej=w=innóm=terminieK=
NRK wadanie=domowe=to=wókonanie=pracó=pisemnej=wskazanej=przez=nauczócielaI=

przógotowanie=do=lekcji=i=przógotowanie=materiałów=potrzebnóch=do=następnej=lekcjiK=
rczeń=ma=prawo=do=zgłoszenia=dwukrotnego=braku=zadania=domowego=w=ciągu=semestruK==
t=przópadku=nie=zgłoszenia=braku=zadania=domowego=i=stwierdzenia=takiego=faktu=przez=
nauczócielaI=uczeń=otrzómuje=ocenę=niedostatecznąK=

NSK wadanie=domowe=może=bóć=ocenione=w=formie=kartkówki=lub=odpowiedzi=przó=tablicóK=
NTK rczeń=nieobecnó=tódzień=lub=dłużej=ma=prawo=do=nie=oceniania=w=ciągu=trzech=dniK=
NUK ka=koniec=semestru=nie=przewiduje=się=sprawdzianu=zaliczeniowego=ani=poprawiania=ocenK=

=

=
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ffK tómagania edukacójne 
 

lcenę celującą otrzómuje=uczeńI=któró=w=pełni=opanował=wiadomości=i=umiejętności=
wónikające=z=programu=nauczania=i=samodzielnieW=

J stosuje=posiadane=wiadomości=i=umiejętności=w=sótuacjach=
 =problemowóchI=
J operuje=pojęciami=abstrakcójnómi  
J=rozwiązuje=zadania=nieschematóczne=
J=łączó=faktó=w=ciąg=przóczónowo=–=skutkowó=i=wókrówa=zależnościI==
J=werbalizuje=swoje=poglądóI=podając=rzeczowe=argumentó=

lcenę bardzo dobrą otrzómuje=uczeńI=któró=opanował=wiadomości=i=umiejętności=
przewidziane=programem=nauczania=W==

J stosuje=posiadane=wiadomości=i=umiejętności=w=sótuacjach=
 =problemowóchI=
J operuje=pojęciami=abstrakcójnómi  
J=łączó=faktó=w=ciąg=przóczónowo=–=skutkowó=i=wókrówa=zależnościI==
J=werbalizuje=swoje=poglądóI=podając=rzeczowe=argumentó=

lcenę dobrą otrzómuje=uczeńI=któró=opanował większość wiadomości=i=umiejętności=
przewidzianóch=programem=nauczaniaW==

J stosuje=posiadane=wiadomości=i=umiejętności=w=sótuacjach=tópowóch=
= = J=rozwiązuje=zadania=i=problemó=tópowe=
= = J=łączó=faktó=w=ciąg=przóczónowo=–=skutkowó=
= = J=werbalizuje=swoje=poglądóI==
= = J=dokonuje=porównań=i=analizó=informacji=
lcenę dostateczną otrzómuje=uczeńI=któró=opanował wiadomości=i=umiejętności=niezbędne=
na=danóm=etapie=kształcenia=i=umożliwiające=przóswajanie=wiadomości=i=umiejętności=
niezbędnóch=do=dalszego=kształceniaW==
= = J=rozwiązuje=zadania=najprostszeI=przóstępne=i=praktóczne=
= = J=rozumie=pojęcia=i=definicjeI=potrafi=je=wójaśnić=własnómi=słowami=
= = J=odtwarza=pokazaną=wcześniej=sótuację==
 lcenę dopuszczającą=otrzómuje=uczeńI=któró=opanował wiadomości i=umiejętności=w=
minimalnóm=stopniuI=nieprzekreślające=jednak=możliwości=dalszego=kształceniaW==
= = J=przó=pomocó=nauczóciela=rozwiązuje=proste=zadania==
= = J=zapamiętuje=najprostsze=faktó=i=wiadomościI=
= = J=podejmuje=próbó=włączenia=się=w=działania=edukacójneI=naśladuje=pokazane==
=========================sótuacje=
lcenę niedostateczną otrzómuje=uczeńI=któró=nie=opanował=wiadomości=i=umiejętności=
przewidzianóch=programem=w=stopniu=minimalnómI=a=posiadane=braki=uniemożliwiają=mu=
kształcenie=na=wóższóm=poziomie=edukacójnómW=
= = =J=nie=spełnił=wómagań=na=ocenę=dopuszczającąI=
= = J=nie=poprawił=ocen=niedostatecznóch=ze=sprawdzianówI=testów=i=prac=klasoJ=
==== = ==wóch=
=

 
 
 
 
 

fffK tómagania przedmiotowe 
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Jęzók polski – klasa fs 
=
f Czótanie głośne 

ñ czóta=sprawnieI=wóraźnieI=w=sposób=ułatwiającó=słuchającóm=rozumienie=
prezentowanego=tekstu=

ñ czóta=tekst=z=podziałem=na=role=
ñ czótającI=głosem=stara=się=wórazić=wómowę=tekstu=

=
ff Czótanie ciche tekstów literackich i informacójnóch 

ñ czóta=sprawnieI=płónnie=
ñ czóta=ze=zrozumieniem=
ñ odszukuje=w=tekście=informacje=podane=wprost=E=odbiera=tekst=na=poziomie=

dosłownómF=
ñ odpowiada=na=pótania=dotóczące=tekstu=
ñ układa=pótania=do=tekstu=
ñ określa=tematókę=tekstu=
ñ identófikuje=nadawcę=i=odbiorcę=tekstu=
ñ nazówa=autora=tekstu=
ñ korzósta=z=informacji=zawartóch=w=encóklopedii=
ñ rozpoznaje=formó=gatunkowe=EzaproszenieI=żóczeniaI=gratulacjeI=ogłoszenieF=

=
fff Czótanie EodbiórF innóch tekstów kulturó 
=

ñ dostrzega=różnicę=międzó=tekstami=kulturó=werbalnómi=i=niewerbalnómi=
============odbiera=tekst=kulturó=na=poziomie=dosłownóm=

ñ nazówa=autora=tekstu=kulturó=EnpK=malarzI=rzeźbiarzI=kompozótorF=
ñ odczótuje=ogólnó=sens=tekstu=kulturó=

=
fs płuchanie 
=

ñ słucha=uważnie=i=ze=skupieniem=różnego=tópu=wópowiedziI=krótszóch=i=dłuższóch=
tekstów=

ñ właściwie=reaguje=na=usłószaną=wópowiedźI=tznK=rozumie=intencję=nadawcó=i=potrafi=
się=do=niej=

=zastosować=
słucha=interpretacji=utworów=literackich=prezentowanóch=przez=rówieśników=i=aktorów=

ñ rozumie=dosłowne=znaczenie=wórazów=w=wópowiedzi=
ñ odpowiada=poprawnie=na=zadane=pótania=
ñ słuchającI=zapamiętuje=najważniejsze=informacje=
ñ podczas=słuchania=innóch=przestrzega=zasad=dobrego=wóchowania=

=
s kauka o jęzóku 
  fonetóka=

ñ rozumie=różnicę=międzó=głoską=a=literą=
ñ rozróżnia=samogłoski=i=spółgłoski=
ñ zna=alfabetI=porządkuje=wórazó=w=kolejności=alfabetócznej=
ñ rozróżnia=głoski=ustne=i=nosowe=
ñ rozróżnia=spółgłoski=dźwięczne=i=bezdźwięczneI=twarde=i=miękkie=
ñ wójaśnia=podwójną=funkcję=samogłoski=„i”=
ñ wójaśnia=na=prostóch=przókładach=zjawisko=upodobnienia=fonetócznego=



= T

ñ dzieli=wórazó=na=sólabóI=dzieli=poprawnie=wórazó=przó=przenoszeniu=
Części mowó 

ñ rozpoznaje=podstawowe=części=mowóW=rzeczownikI=czasownikI=przómiotnikI=
przósłówek=

czasownik=
ñ odróżnia=czasowniki=od=innóch=części=mowó=na=podstawie=znaczenia=i=pótań=
ñ wskazuje=czasowniki=w=tekście=
ñ odmienia=czasownik=przez=osobó=i=liczbóI=określa=jego=rodzaj=
ñ rozpoznaje=formó=czasu=czasownikaW=teraźniejszóI=przeszłóI=przószłó=
ñ odróżnia=formó=osobowe=od=bezokolicznika=
ñ dostrzega=i=określa=związek=czasownika=z=innómi=wórazami=
ñ poprawnie=użówa=form=tópuW=wziąćI=umiećI=zacząćI=rozumiećI=iść=

rzeczownik=
ñ odróżnia=rzeczowniki=od=innóch=części=mowó=na=podstawie=znaczenia=i=pótań=
ñ wskazuje=w=tekście=rzeczowniki=
ñ odmienia=rzeczowniki=przez=przópadkiI=liczbóI=określa=rodzaj=
ñ dzieli=rzeczowniki=na=własne=i=pospolite=
ñ oddziela=temat=od=końcówki=
ñ wskazuje=i=nazówa=oboczności=Esamogłoskowe=i=spółgłoskoweF=w=tematach=

rzeczownika=
ñ dostrzega=związek=rzeczownika=z=innómi=wórazami=

przómiotnik=
ñ odróżnia=przómiotniki=od=innóch=części=mowó=na=podstawie=znaczenia=i=pótań=
ñ wskazuje=przómiotniki=w=tekście=
ñ odmienia=przómiotniki=przez=przópadki=i=liczbó=
ñ określa=rodzaj=przómiotnika=
ñ stopniuje=przómiotnikiI=określa=rodzaj=stopniowania=
ñ dostrzega=i=określa=związek=przómiotnika=z=innómi=wórazami=

przósłówek=
ñ odróżnia=przósłówki=od=innóch=części=mowó=na=podstawie=znaczenia=i=pótań=
ñ wskazuje=przósłówki=w=tekście=
ñ rozpoznaje=przósłówki=utworzone=od=przómiotników=
ñ stopniuje=przósłówkiI=rozpoznaje=rodzaj=stopniowania=
ñ tworzó=przósłówki=od=przómiotników=

sf Analiza tekstów kulturó 
ñ nazówa=swoje=reakcje=czótelnicze=EnpK=wrażeniaI=emocjeF=
ñ porównuje=sótuacje=bohaterów=z=własnómi=doświadczeniami=
ñ odróżnia=realizm=od=fantastóki=
ñ rozpoznaje=elementó=strukturó=tekstu=poetóckiegoW=wersI=zwrotkę=EstrofęFI=rómI=rótmI=

refren=
ñ odróżnia=wiersz=od=prozó=
ñ opowiada=o=uczuciach=wórażonóch=przez=osobę=mówiącą=
ñ odróżnia=osobę=mówiącą=w=wierszu=od=autora=utworu=
ñ określa=nastrój=wiersza=
ñ opowiada=o=przebiegu=wódarzeń=
ñ charakterózuje=i=ocenia=bohaterów=
ñ wóodrębnia=elementó=składające=się=na=widowisko=teatralne=Egra=aktorskaI=reżóseriaI=

dekoracjaI=charakterózacjaI=kostiumóI=rekwizótóF=
ñ identófikuje=przósłowie=

sff fnterpretacja tekstów kulturó 



= U

 
ñ odbiera=tekstó=kulturó=na=poziomie=dosłownóm=
ñ formułuje=przesłanie=baśni=

=
sff jówienie 
=

ñ mówi=płónnie=
ñ dba=o=kompozócję=wópowiedzi=
ñ recótuje=tekstó=poetóckieI=nawiązuje=rozmowę=z=drugim=człowiekiem=
ñ podejmuje=próbę=głosowej=interpretacji=recótowanóch=tekstów=
ñ wógłasza=kwestie=w=przedstawieniu=klasowómLszkolnóm=
ñ mówi=na=temat=
ñ prezentuje=własne=zdanie=
ñ uzasadnia=własne=zdanie=
ñ operuje=w=wópowiedziach=słownictwem=skoncentrowanóm=wokół=tematówW=domI=

rodzinaI=szkoła=i=naukaI=środowisko=przórodnicze=i=społeczne=
ñ mówi=o=swoich=wrażeniach=czótelniczóch=
ñ ocenia=postępowanie=bohaterów=
ñ użówa=zdań=oznajmującóchI=pótającóch=i=rozkazującóch=
ñ pisze=czótelnieI=wóraźnie=
ñ dba=o=estetókę=zapisu=
ñ dostosowuje=zapis=do=formó=wópowiedziI=tworzó=tekstó=logiczne=pod=względem=treści=
ñ pisze=na=temató=poruszane=na=zajęciach=–=związane=z=otaczającą=rzeczówistością=i=

poznanómi=tekstami=kulturó=
ñ tworzó=wópowiedzi=pisemne=w=następującóch=formach=gatunkowóchW=list=prówatnóI=

opis=krajobrazuI=opis=postaci=literackiejI=opis=przedmiotuI=opowiadanie=odtwórczeI=
opowiadanie=twórczeI=przepisI=redaguje=żóczeniaI=pozdrowieniaI=gratulacjeI=
zaproszenieI=zapisuje=dialogI=ramowó=plan=odtwórczó=

=
sff Świadome użówanie jęzóka 
=

ñ rozróżnia=i=poprawnie=zapisuje=zdania=oznajmująceI=pótające=i=rozkazujące=
ñ stosuje=bogate=słownictwo=
ñ pisze=poprawnie=pod=względem=ortograficznóm=
ñ poprawnie=użówa=znaków=interpunkcójnóchW=kropkiI=przecinkaI=znaku=zapótaniaI=

cudzósłowuI=dwukropkaI=nawiasuI=wókrzóknika=
ñ unika=wulgarózmów=

=



= V

Jęzók polski – klasa s 
 
Czótanie głośne 
gak=w=klasie=fs=

· sprawnieI=wóraźnie=i=wóraziście=
· czóta=w=sposób=ułatwiającó=słuchaczom=rozumienie=prezentowanego=tekstu=
· czóta=z=podziałem=na=role=
· czótającI=zwraca=uwagę=na=właściwą=dókcję=

Czótanie ciche tekstów literackich i informacójnóch==
gak=w=klasie=fs=

· odczótuje=informacje=wórażone=pośrednio=EukróteF=
· odróżnia=zawarte=w=tekście=informacje=ważne=od=informacji=drugorzędnóch=
· rozpoznaje=w=tekście=prawdę=lub=fałsz=
· określa=główną=móśl=tekstu=
· identófikuje=nadawcę=i=odbiorcę=tekstu=
· wskazuje=narratora=w=tekście=epickim=
· odróżnia=osobę=mówiącą=w=wierszu=od=autora=i=narratora???=4klK=
· odróżnia=utwór=prozatorski=od=wierszowanego=
· wskazuje=podstawowe=źródła=informacji=
· gromadzi=informacje=wokół=określonego=tematu=
· korzósta=z=informacji=zawartóch=w=encóklopedii=multimedialnej=
=

Czótanie innóch tekstów kulturó=
gak=w=klasie=fs=

· odbiera=tekst=kulturó=na=poziomie=przenośnóm=i=dosłownóm=
· wskazuje=różnice=międzó=literatura=piękną=a=przekazami=ikonicznómi=i=

teatralnómi=
· rozumie=specófikę=komiksu=
· dostrzega=cechó=narodowe=i=regionalne=w=różnóch=tekstach=kulturó=
· rozpoznaje=środki=wórazu=charakteróstóczne=dla=różnóch=dziedzin=kulturó=i=

sztuki=
· rozpoznaje=formó=gatunkowe=ogłoszeniaI=zawiadomieniaI=instrukcji=

Słuchanie==
gak=w=klasie=fs=

· właściwie=reaguje=na=usłószaną=wópowiedźI=tznK=rozumie=intencję=nadawcó=
i=umie=się=do=niej=dostosować=odróżnia=zawarte=w=tekście=informacje=ważne=
od=informacji=drugorzędnóch=

· charakterózuje=nadawcę=na=podstawie=jego=wópowiedzi=
· dostrzega=emocje=mówiącego=wórażone=głosemI=intonacjaI=gestókulacją=i=

mimiką=
Tworzenie wópowiedziW 
misanie 
gak=w=klasie=fs=

· stosuje=odpowiednią=kompozócje=tekstu=
· wóróżnia=części=tekstu=zgodnie=z=jego=strukturą=
· tworzó=wópowiedzi=pisemne=w=następującóch=formach=gatunkowóchW=

= = = J=opis=postaci=rzeczówistej=
= = = J=opowiadanie=twórcze=z=dialogiem=
= = = J=pamiętnik=Episanó=z=perspektówó=bohatera=literackiego=lub=własnejF=



= NM

J=proste=sprawozdanie=z=wócieczkiI=z=wódarzeń=sportowóchI=z=
uroczóstości===szkolnej===
J=zawiadomienie==
J=instrukcja=

= = = J=ogłoszenie=
· poprawnie=użówa=wórazów=bliskoznacznóch=
· posługuje=się=słownictwem=odpowiednio=dostosowanóm=do=tematu=
· pisze=ze=świadomością=celu=

jówienie 
gak=w=klasie=fs=

· mówi=wóraźnie=z=właściwa=artókulacją=
· mówi=do=wóobrażonóch=słuchaczó=
· recótuje=fragmentó=prozó=
· wprowadza=do=wópowiedzi=pauzę=
· stosuje=odpowiednia=intonację=
· poprawnie=akcentuje=wórazó=
· mówi=ze=świadomością=celu=EintencjiFW=póta=i=odpowiadaI=potwierdza=i=

zaprzeczaI=poleca=i=prosiI=przórzeka=i=obiecujeI=zachęca=i=zniechęcaI==
zapraszaI=przepraszaI=współczujeI=informujeI=dziękujeI=witaI=żegna==

· świadomie=posługuje=się=mimikąI=gestókulacjąI=postawą=ciała=
· prezentuje=efekt=własnej=pracóL=grupó=
· wóraża=własne=opinie=

=
kauka o jęzókuW 
conetóka 
gak=w=klasie=fs=

· wójaśnia=na=prostóch=przókładach=zjawisko=upodobnienia=fonetócznego=
E=utrata=dźwięczności=spółgłosek=i=zanik=nosowości=samogłosek=na=
końcu=wórazówF=

· wie=na=czóm=polega=akcent=wórazowó=
· właściwie=akcentuje=wórazó=
· zna=wójątki=akcentowe=
· podaje=przókładó=wórazów=bez=samodzielnego=akcentu=
· wieI=czóm=jest=intonacja=

Części mowóW 
ozeczownik  
gak=w=klasie=fs=

· dostrzega=i=określa=związek=rzeczownika==z=innómi=wórazami=w=zdaniu==
Czasownik  
gak=w=klasie=fs=

· dostrzega=i=określa=dostrzega=i=określa=związek=czasownika==z=innómi=
wórazami=w=zdaniu==

mrzómiotnik==i=mrzósłówek 
gak=w=klasie=fs==================
mrzóimek 

· identófikuje=przóimki=jako=wórazó=oznaczające=stosunki=przestrzenne= i=
czasowe=

· odróżnia=przóimki=od=innóch=części=mowó=
· rozpoznaje=i=wskazuje=przóimki=w=tekście=



= NN

· wieI=czóm=jest=wórażenie=przóimkowe=i=tworzó=je=
· określa=funkcje=wórażeń=przóimkowóch=
· poprawnie=użówa=przóimków=złożonóch==

ppójnik 
· odróżnia=spójniki=od=innóch=części=mowó=
· rozpoznaje=i=wskazuje=spójniki=w=tekście=
· rozumie=funkcję=spójnika=w=wópowiedzeniu==pojedónczóm=i=złożonóm=

pkładnia  
gak=w=klasie=fs=

· odróżnia=zadania=od=równoważników=zdań=
· przekształca=zdania=w=równoważniki=zdań=i=odwrotnie=
· rozpoznaje=w=tekście=zdania=pojedóncze=rozwinięte=i=nierozwinięte=
· tworzó=zdania=pojedóncze=rozwinięte=i=nierozwinięte=
· analizuje=strukturę=zdania=pojedónczego=
· odróżnia=zdania=pojedóncze=od=złożonóch=
· przekształca=zdania=złożone=w=pojedóncze=i=odwrotnie=
· wskazuje=w=zdaniu=podmiot=i=orzeczenie=
· oddziela=grupę=podmiotu=od=grupó=orzeczenia=
· wskazuje=związki=wórazowe=w=zdaniu=
· rozróżnia=i=nazówa=określeniaW=przódawkęI=dopełnienieI=okolicznik=

blementó komunikacji==
gak=w=klasie=fs=

· dostrzega=zależność=komunikatu=od=intencji=nadawcó=
· rozumie=pojęcie=związek=frazeologicznó=
=
· rozumie=rolę=czónników=zewnątrz=jęzókowóch=w=komunikowaniu=

EmimikaI=intonacjaF=poprawnie=stosuje=stałe=związki=frazeologiczne=
Terminó teoretócznoliterackie i pojęcia kulturowe==
gak=w=klasie=fs=

· odróżnia=poezję=od=prozó=
· odróżnia=fikcję=artóstóczną=od=rzeczówistości=
· rozpoznaje=środki=artóstóczne=w=tekście=literackimW=porównanieI=epitetI=

przenośnię=
· rozpoznaje=elementó=strukturó=tekstu=poetóckiegoW=róm=
· rozróżnia=wiersz=rómowanó=i=białó=
· wóodrębnia=akcję=i=wątki=w=utworze=literackim=
· omawia=przebieg=akcji=
· rozpoznaje=charakteróstóczne=cechó=gatunkoweW=powieściI=legendóI=

podaniaI=mituI=bajki=
· objaśnia=morał=bajki=
· rozumie=pojęciaW=mitologiaI=morałI=refren=
· rozpoznaje=w=tekście=narratora=i=rodzaje=narracji=
· wómienia=elementó=dzieła=telewizójnegoI=radiowegoI=filmowego=Efilm=

fabularnóI=dokumentalnóI=animowanóF=–=scenariuszI=reżóserI=gra=aktorskaI==
· nazówa=tworzówo=przekazów=audiowizualnóch=
· wómienia=wóróżniki=komiksu=
· wóraża=opinie=na=temat=przesłania=tekstu=
· poddaje=refleksji=działania=bohaterów=



= NO

· =wóodrębnia=w=dramacie=tekst=głównó=i=pobocznó=Escenariusz=teatralnóF=
· aokonuje=przekładu=intersemiotócznego=tekstów=kulturó=Etekst=literacki=–=

rósunekF=
· rozumie=terminó=z=kręgu=muzealnictwa=–=eksponatI=ekspozócjaI=galeriaI=

posągI=zabótekI=skansen=i=malarstwa=–=pejzażI=martwa=naturaI=paleta=barw=
lrtografia i interpunkcja==
gak=w=klasie=fs=

· zapisuje=rozdzielnie=przeczenie=nie=z=osobowómi=formami=czasownika=i=z=
bezokolicznikiem=

· zapisuje=łącznie=nie=z=rzeczownikiem=I=przómiotnikiem=w=stopniu=równóm=i=
przósłówkiem=utworzonóm=od=rzeczownika=

· zapisuje=rozdzielnie=nie=z=przómiotnikiem=w=stopniu=wóższóm=i=
najwóższóm=ora=z=przósłówkami=niepochodzącómi=od=przómiotników=

· zapisuje=JjiI=JiiI=J=i=w=zakończeniach=niektóróch=rzeczowników=
· pisze=omI=onI=emI=en=w=wórazach=obcego=pochodzenia=
· pisze=om=w=zakończeniach=rzeczowników=w=kK=lK=pojedónczej=
· zapisuje=ąI=ę=w=zakończeniach=czasu=przeszłego=
· pisze=ąI=ę=w=wórazach=rodzimóch=lub=całkowicie=spolszczonóch=
· pisze=ą=na=końcu=czasowników=w=PK=osobie=liczbó=mnogiej=i=w=PK=osobie=

liczbó=mnogiej=form=prostóch=czasu=przószłego=
· pisze=ąI=ę=w=BK=lp=i=w=kK=lp=niektóróch=rzeczowników=rodzaju=nijakiego=
· pisze=ę=w=zakończeniach=czasowników=w=NK=osobie=lp=w=czasie=

teraźniejszóm=
· pisze=ę=w=formie=prostej=czasu=przószłego=
· pisze=zasadniczo=rozdzielnie=wórażenia=przóimkowe=
· pisze=łącznie=wóbrane=przókładó=wórażeń=przóimkowóch=
· poprawnie=zapisuje=przóimki=złożone=
· poprawnie=zapisuje=wórazóI=w=któróch=następuje=udźwięcznienie=albo=

ubezdźwięcznienie=śródwórazowe=i=w=wógłosie=
· rozdziela=przecinkiem=równorzędne=części=zdania=w=zdaniu=pojedónczóm=
· rozdziela=przecinkiem=zdania=składowe=w=zdaniu=złożonóm=

=
Jęzók polski – klasa sf 
CzótanieW 
Czótanie głośne 
gak=w=klasie=fs=i=s=

· CzótającI=zachowuje=strukturę=składniową=tekstu=
· czótającI=pamięta=o=odpowiedniej=artókulacji=i=intonacji=oraz=o=właściwóm=

tempie=i=poprawnóm=stosowaniu=pauz=
=
Czótanie ciche tekstów literackich i informacójnóch==
gak=w=klasie=fs=i=s=

· rozumie=dosłowne=i=przenośne=znaczenie=wórazów=w=tekście=
· identófikuje=wópowiedź=jako=tekst=informacójnóI=literackiI=reklamowó=
· wóciąga=wnioski=z=przesłanek=zawartóch=w=tekście=
· odróżnia=literaturę=piękną=od=innóch=tekstów=pisanóch=
· rozpoznaje=tekst=dramatu=
· porządkuje=i=porównuje=informacje=z=różnóch=źródeł=



= NP

· dostrzega=relacje=międzó=częściami=składowómi=wópowiedzi=
· wóbiera=interesujące=propozócje=spośród=ofertó=mediówI=kierując=się=

krótócznóm=podejściem=do=ofertó=i=rozpoznaniem=zawartóch=w=niej=
wartości=

· dokonuje=uogólnień=na=podstawie=zebranóch=informacji=
Czótanie innóch tekstów kulturó=
gak=w=klasie=fs=i=s=

· odbiera=tekst=kulturó=na=poziomie=przenośnóm=i=dosłownóm=
· porównuje=tekstó=kulturó=w=celu=wskazania=podobieństw=i=różnic=

odnoszącóch=się=do=treści=i=formó=
· wskazuje=różnice=międzó=literatura=piękną=a=przekazami=muzócznómi=i=

filmowómi=
· odróżnia=tekstó=reklamowe=od=innóch=tekstów=kulturó=
· odczótuje=wartości=wpisane=w=tekstó=kulturó=
· rozumie=pojęcia=związane=z=przekazami=ikonicznómiI=muzókąI=radiemI=

telewizjąI=filmemI=teatremI=prasą=
· odczótuje=ogólnó=sens=tekstu=kulturó=
· odczótuje=zasadó=etóczne=obecne=w=różnóch=tekstach=kulturó=

SłuchanieW==
gak=w=klasie=fs=i=s=

· rozumie=dosłowne=i=przenośne=znaczenie=wórazów=w=wópowiedzi=
· ocenia=i=wartościuje=usłószane=wópowiedzi=
· dostrzega=wówieranie=presji=za=pomocą=słownóch=komunikatów=
· słuchającI=notuje=wóbrane=informacje=
· identófikuje=usłószaną=wópowiedź=jako=tekst=informacójnóI=literackiI=

reklamowó=
· odróżnia=mowę=od=tła=akustócznego=w=przekazach=audiowizualnó=

Tworzenie wópowiedziW 
jówienie 
gak=w=klasie=fs=i=s=

· dostosowuje=sposób=wórażania=się=do=oficjalnej=i=nieoficjalnej=sótuacji=
komunikacójnej=

· mówi=ze=świadomością=celu=EintencjiF==
· tworzó=spójną=kilkuzdaniową=wópowiedź=na=temató=związane=z=otaczającą=

rzeczówistością=i=poznanómi=tekstami=kulturó=
· użówa=słów=nacechowanóch=emocjonalnie=
· posługuje=się=poprawnie=różnómi=formami=jęzókowómi=
· użówa=poprawnóch=znaczeniowo=i=składniowo=wópowiedze=

misanie 
gak=w=klasie=fs=i=s=

· odróżnia=specófikę=tekstu=pisanego=od=tekstu=mówionego=
· tworzó=wópowiedzi=pisemne=w=następującóch=formach=gatunkowóchW=

J=list=oficjalnó=
J=opowiadanie=twórcze==i=odtwórcze=z=dialogiem=
J=prosta=notatka=
J=sporządza=szczegółowó=plan=odtwórczó=

· stosuje=wórazó=nacechowane=stólistócznie=
· umie=ponosić=odpowiedzialność=za=słowa=sformułowane=na=piśmie=

=



= N4

kauka o jęzókuW 
conetóka 
gak=w=klasie=fs=i=s=

· wie=na=czóm=polega=akcent=zdaniowó=
· tworzó=rodzinó=wórazów=
· poprawnie=tworzó=i=użówa=zdrobnień=i=zgrubień=
· wskazuje=wóraz=podstawowó=
· tworzó=wórazó=pochodne=

Części mowóW 
ozeczownik 
gak=w=klasie=fs=i=s=

· odróżnia=rzeczowniki=konkretne=od=abstrakcójnóch=
· wskazuje=rzeczownik=jako=przódawkę=i=dopełnienie=

Czasownik 
gak=w=klasie=fs=i=s=
J=odróżnia=formó=osobowe=czasownika=od=form=nieosobowóch=zakończonóch=na=–=noI=J=to=
mrzómiotnik 
gak=w=klasie=fs=i=s=
J=określa=funkcję=przómiotnika=w=zdaniu=EprzódawkaF=
mrzósłówek 
gak=w=klasie=fs=i=s=
J=określa=funkcję=przósłówka=w=zdaniu=EokolicznikF=
iiczebnik 

· rozpoznaje=i=wskazuje=w=tekście=liczebniki=
· rozróżnia=podstawowe=rodzaje=liczebnikówW=główneI=porządkoweI=zbioroweI=

ułamkoweI=nieokreślone=
· odmienia=liczebnik=porządkowó=i=zbiorowó=przez=przópadki=
· wskazuje=związek=liczebnika=z=rzeczownikiem 

mrzóimek 
gak=w=klasie=s=
waimek 

· odróżnia=zaimki=od=innóch=części=mowó=
· rozpoznaje=i=wskazuje=zaimki=w=tekście=
· rozróżnia=zaimkiX=rzeczowneI=przómiotneI=przósłowneI=liczebne=
· poprawnie=stosuje=długie=i=krótkie=formó=zaimków=

ppójnik 
gak=w=klasie=s=

· rozróżnia=rodzaje=spójników=E=wskazówanie=stosunków=współrzędnóch=i=
nadrzędno=–=podrzędnóchF=

pkładniaW==
gak=w=klasie=fs=

· odróżnia=zdania=złożone=współrzędnie=od=złożonóch=podrzędnie=
· tworzó=zdania=złożone=współrzędnie=i=podrzędnie=
· rozumie=funkcje=poszczególnóch=wópowiedzeń=
· określa=funkcje=składniowe=poszczególnóch=części=mowó=
· rozróżnia=i=nazówa=określeniaX=przódawkęI=dopełnienieI=okolicznik=
· wskazuje=zdanie=bezpodmiotowe=i=z=podmiotem=domóślnóm=

=
=



= NR

=
blementó komunikacji=W=
gak=w=klasie=fs=i=s=

· uzależnia=dobór=słownictwa=od=adresata=wópowiedzi=
· rozumie=ewolucję=jęzókaW=neologizmó=

Terminó teoretócznoliterackie i pojęcia kulturoweW=
gak=w=klasie=fs=i=s=

· określa=funkcję=tekstu=kulturó=
· rozpoznaje=cechó=gatunkowe=fraszki==
· odczótuje=wartości=pozótówne=i=ich=przeciwieństwa=wpisane=w=tekstó=

kulturó=Eprzójaźń–=wrogośćI=miłość=–=nienawiśćI=prawda=–=kłamstwoF=
· dostrzega=zasadó=etóczne=obecne=w=tekstach=kulturó=
· dostrzega=ogólnó=sens=tekstu=kulturó=
· rozpoznaje=w=tekście=literackim=przenośnię=
· rozumie=i=rozróżnia=pojęciaW=fabułaI=akcjaI=wątekI=powieśćI=fantastókaI=

fantastóka=naukowa=
· dostrzega=rolę=prasó=
· rozumie=terminó=z=zakresu=filmu=–=scenariusz=filmowóI=planó=filmowe=
· zna=funkcje=reklamó=
· rozumie=pojęciaW=sómbolI=sentencja=

lrtografia i interpunkcjaW==
gak=w=klasie=fs=i=s=

· zapisuje=rozdzielnie=nie=z=formami=czasowników=zakończonóch=na=JnoI=
J=to=

· zapisuje=rozdzielnie=nie==z=wórazami=o=znaczeniu=czasownikowómW=nie=
brakI=nie=możnaI=nie=wolnoI=nie=trzebaI=nie=należóI=nie=warto=

· rozdzielnie=zapisuje=przeczenie=nie=z=liczebnikami=
· rozdzielnie=zapisuje=przeczenie=nie=z=zaimkami=
· poprawnie=zapisuje=zakończenia=rzeczowników=–=ctwoI=J=dziwoI=Jstwo=i=

przómiotników=–=skiI=J=ckiI=J=dzki=
· stosuje=wielokropek=w=zakończeniu=zdań=urówanóch=
· stosuje=nawiasó=przó=wtrąceniach=
· stosuje=przecinek=przed=powtarzającóm=się=spójnikiem=
· =

Jęzók angielski – klasa fs 
 
Treści=nauczaniaW 

aF cunkcje=komunikacójneW=
• witanie=sięX=
• przedstawianie=siebie=i=innóchX=
• podawanie=swojego=wieku=i=miejsca=zamieszkaniaX=
• określanie=upodobań=i=zainteresowań=swoich=oraz=innóch=osóbX=
• przedstawianie=swoich=umiejętnościX=
• opisówanie=wóglądu=i=cech=osóbX=
• przedstawianie=swojej=rodzinóX=
• określenie=stosunków=interpersonalnóchX=
• opisówanie=cech=przedmiotów=EwielkośćI=kolorI=

kształtFX=
• określanie=posiadania=i=przónależnościX=



= NS

• nazówanie=i=opisówanie=zabawekI=przóborów=szkolnóchX=
• nazówanie=przedmiotów=szkolnóchX=
• nazówanie=i=opisówanie=zwierzątI=określanieI=skąd=pochodząX=
• nazówanie=produktów=żównościowóch=i=posiłkówI=kupowanie=prostóch=posiłków=i=deserów=

na=ulicó=(fast=food=from=stallsF;=
• kupowanieI=określanie=kosztuFX=
• wódawanie=i=wókonówanie=poleceń=Eoraz=zakazówFX=
• opisówanie=codziennóch=czónnościX=
• podawanie=godzinóI=dnia=tógodniaI=nazwó=miesiącaX=
• nazówanie=pomieszczeń=w=domuX=
• opisówanie=położenia=sprzętów==w=pomieszczeniachX=
• pótanie=i=określanieI=gdzie=ktośLcoś=się=znajdujeX=
• nazówanie=ubioruX=
• nazówanie=pór=rokuXopisówanie=pogodó=w=różnóch=porach=rokuK=
• koloróX=
• zwierzęta=domoweI=dzikieI=egzotóczneX=
• zabawkiX=
• rzeczó=osobisteX=
• tópó=domówX=
• ekologia=Eekologiczne=budowanieI=ochrona=środowiskaFX=

bF wakres=tematócznó=i=leksókalnóW=
J=ja=i=moja=rodzinaI=
Jhraje=narodowościI=jęzókiI=
J=przedmiotó=z=najbliższego=otoczeniaI=
J=owoceI=koloróI=
Jpomieszczenia=w=domuI=
J=wóposażenie=domuI=
Jwógląd=ludzi=i=ubraniaI=
J=zwierzęta=gospodarskie=i=egzotóczneI=
J=środki=masowego=przekazuI=
J=dni=tógodniaI=miesiąceI=poró=rokuI=
J=hobbóI=umiejętnościI=
J=jedzenie=i=picieI==
J=czónności=codzienneI=
J=dóscóplinó=sportoweI=
J=pzkołaW=przedmiotó=nauczania=i=przóboró=szkolneK=

cF wakres=materiału=gramatócznego=
· CzasóW=

J===czas=pimple=mresentI=
Jczas=mresent=Continuous=
=======Jwdania=z=operatorem=can=wórażająceW=
======J=umiejętność=wókonania=czónnościW=f=canjuggleK=
======J=uprzejmą=prośbęW=Can=f=have=an=iceJcreamI=please?=
======J=pozwolenieW=Can=f=watch=the=programme=on=qsI=mum?I=vesI=óou=can.=
· ozeczownik=
======J=imiona=własne=i=pospoliteW=ChrisI=computer=
======J=liczba=mnogaW==
========tworzenie=form=za=pomocą=końcówki=-s==i=-esW=car=–=carsI=lolló=–=lolliesI=hero=–=heroes====
========niektóre=formó=nieregularneW=tooth=–=teeth=



= NT

======J=forma=dzierżawczaW=goan’sbiro=
· mrzedimek=

J=przedimek=nieokreślonó=a=L=anW=a=partóI=an=apple 
J=przedimek=określonó=theW=the=doorI=the=apple 
J=przedimek=zerowó=Ebrak=przedimkaFW=teaI=juice 

· waimek=osobowó=
======J=forma=podmiotuW=fI=óouI=heI=sheI=itI=weI=theó=
======J=forma=dopełnieniaW=meI=óouI=himI=herI=it=
· Czasownik 
======J=czasowniki=leksókalneW=standI=write=...=
======J=czasowniki=specjalne=EoperatoróFW=am=L=are=L=is=L=do=L=does=
======J=czasownik=z=partókułą=EphrasalverbFW=getupI=go=on=...=
======J=forma=bezokolicznika=jako=druga=osoba=tróbu=rozkazującegoW=stopI=stand=up=...=
======J=forma=imiesłowu=czónnego=EgerundFW=write=+==J=ing===writing=
· mrzósłówek 
======J=częstotliwościWsometimes=
· mrzómiotnik=
======J=określenieW 
========kształtuW=squareI=round=...=

=wielkościW=bigI=small=...=
=koloruW=redI=white=...=
=stanuW=sadI=happó=...=

======J=określenie=dzierżawczeW=móI=óourI=hisI=herI=itsI=ourI=their 
iiczebnik=
J=liczebniki=główne=1J100W=oneI=two=...=
J=liczebniki=porządkowe=1st=I=Ond=I=Prd=J=100thW=firstI=secondI=thirdI=fourthI=fifthI=sixth=...=

· mrzóimek 
======J=miejscaW=inI=onI=behindI=in=front=ofI=underI==
======J=czasuW=atI=onI=in=
· ppójnik 
======J=andI=but=
=

Jęzók angielski – klasa s 
=

Treści nauczaniaW 
aF=cunkcje=komunikacójneW=
• nazówanie=instótucji=i=środków=transportuX=
• określanie=kierunku=i=sposobu=dotarcia=do=celuX=
• nazówanie=i=opisówanie=świąt=i=zwóczajówX=
• składanie=żóczeń świątecznóch==i=okolicznościowóchX=
• nazówanie=i=omawianie=zawodówI=rozmawianie=o=własnóch=planach=zawodowóchX=
• proponowanie=i=reagowanie=na=propozócjeX=
• wórażanie=prośbó=i=podziękowaniaX=
• porównówanie=cech=rzeczóI=zwierząt=i=ludziX=
• nazówanie=części=komputera=i=omawianie=zadańI=jakie=można=wókonać=przó=użóciu=

komputera=i=internetuX=
• zamawianie=posiłku=w=restauracjiX=
• pótanie=i=wójaśnianieI=dlaczego=ktoś=coś=robiX=
• wópótówanie=o=szczegółó=dotóczące=ciekawóch=miejsc=oraz=ich=opisówanieX=
• rozmawianie=o=przószłóch=planachX=



= NU

• podawanie=i=zdobówanie=informacji=poprzez=zadawanie=pótańX=
• wórażanie=zgodó=lub=braku=zgodóX=
• rozmawianie=o=doświadczeniach==i=umiejętnościach=z=przeszłościI=
• rozmawianie=o=filmachI=książkachI=zainteresowaniachX=
• pótanie=i=opisówanieI=z=czego=wókonane=są=rzeczóX=
• relacjonowanieI=co=inni=ludzie=powiedzieliX=
bF=zakres=tematócznó=i=leksókalnóW=
J=ja=i=moja=rodzinaI=
J=podróżeI=
J=zasadó=żócia=szkolnegoI=
J=mój=dom=
J=zamawianie=dańI=
J=muzókaI=
J=ubraniaI=
J=wónalazkiI=
J=hobbóI=
J=znane=budowle=i=miejscaI=
J=zagrożone=zwierzętaI=
J=znane=osobóI=
J=podbój=kosmosuI=
J=położenie=miejsc=w=mieścieI=
J=datóI=
J=dóscóplinó=sportoweI=
J=moje=miastoI=
J=środki=transportuK=
CF wakres materiału gramatócznegoW 
• zdania=twierdząceI=przeczące=i=pótania=z=czasownikiem=to=be=
• zdania=twierdząceI=przeczące=i=pótania=z=czasownikiem=to=haveLhavegot=
• zdania=oznajmująceI=przeczące=i=pótania=z=czasownikiem=modalnóm=can=
• konstrukcja=there=isLthere=are=
• zdania=z=podmiotem=pozornóm=ftDscold.=that=time=is=it?=
• pótania=szczegółowe=
• propozócje=i=zaproszenia=ietDs=...=touldóoulike=to=...?=that=about...?=
• bó H środki transportubó car=
•===kategorie=gramatóczneW=

- rzeczownik 
=========nazwó=własne=i=pospolite=ganeI=house=

liczba=pojedóncza=i=mnoga=girlJgirlsI=boxJboxesI=womanJwomen=
forma=dzierżawcza=ganeDs=
rzeczowniki=policzalne=applesI=books=
rzeczowniki=niepoliczalne=sugarI=water=

- przedimek nieokreślonó=aLanokreślonó=the=przedimek=zerowó 
- zaimek=dzierżawczóW=
=====wóstępującó=po=rzeczowniku=mó=
=====wóstępującó=samodzielnie=mine=
J=zaimki=pótające=użówane=przó=tworzeniu=pótań=whoI=whatI=whereI=howI=whose=
oóżnica=whoDsLwhoseW=thoDs=this?=ftDs=cred.=those=football=is=this?=ftDscredDsK 

======J przósłówek=
====Jokreślającó=sposób=wókonówania=prostóch=czónności=run=fastI=arriveearlóI=singwell=
===J=wórażającó=stopień=veró=muchI=a=lot==



= NV

===J=wóstępującó=w=zdaniu=międzó=podmiotem==a=orzeczeniem=alwaósI=neverI=oftenI===
======sometimes=
===J=wóstępującó=na=początku=lub=na=końcu=zdania=nowI=óesterdaóI=lastsummerI=nextóear=

      J przómiotnikW 
J=określenie=koloru=redI=kształtu=roundI=wielkości=bigI=stanu=cold=
J=stopniowanie=przómiotnikówW=
- krótkich=longI=longerI=the=longestI=
- długich=difficultI=more=difficultI=the=most=difficultI=
- nieregularnóch=goodI=betterI=the=best=

    J  liczebniki główne i porządkoweI 
- przóimek 

miejsca=onI=inI=underI=oppositeI in front of  czasu=beforeI=afterI=onI=in=================================================
kierunku=toI=from=

    J    czasownik 
=to=be=
to=haveLhave=got=
modalnó=can=
- wórażającó=umiejętności=i=możliwości=w=teraźniejszości=f=canjump.=te=canfindithere.=
- tórażającó=pozwolenie=Can=f=have=an=ice=creamI=aad?=vesI=óou=can.=
jodalnó=must=
- wórażającó=obowiązekvou=must=brush=óour=teeth.=
- tórażającó=zakazvou=mustnDt=cross=the=street=at=a=red=light.=
modalnó=dould 

      J Czasó W 
J=czas=teraźniejszó=prostó=mresent=pimpleW=
J=czas=teraźniejszó=ciągłó=mresentContinuousW=
J=czas=przeszłó=prostó=mast=pimpleW=
J=trób=rozkazującó=pit=down!=aonDtjump!=
=
Jęzók angielski  – klasa sf 

NK Treści=nauczaniaK=
aF cunkcje=komunikacójneW=
- podaje=swoje=dane=personalneI=
- zadaje=pótania=EwhJ=questionsF=o=dane=osoboweI=
- odgrówa=rozmowę=w=sklepieK=motrafi=zapótać=o=cenęI=kupić=podstawowe=produktóI=
- potrafi=wórazić=w=prostó=sposób=swoją=opinię=na=temat=najciekawszóch=miejsc=w=

swoim=mieście=i=w=iondónieI=
- potrafi=w=prostó=sposób=opowiedzieć=o=swoich=wakacjachI=o=podróżachI=
- zna=i=stosuje=słowa=i=zwrotó=związane=z=ealloweenI=ChristmasI=basterI=talentónkamiI=
- potrafi=opisać=człowieka=i=jego=ubranieI=
- potrafi=krótko=opowiedzieć=o==ulubionóm=filmieI=
- potrafi=kupić=bilet=do=kina=podając=datę=i=godzinę=seansuI=
- opisuje=kształtó=i=fakturę=przedmiotówI==
- potrafi=powiedzieć=kilka=zdań=o=swojej=ulubionej=książceI=
- potrafi=udzielić=radóI=
- potrafi=opowiedzieć=lekarzowi=o=swojej=chorobieI=
- wóraża=swoje=preferencjeI=umie=powiedzieć=co=lubiI=a=czego=nie=lubiI=
- tworzó=pótania=o=pozwolenieI=

 
 



= OM

=
J== potrafi=konstruować=proste=zdania=z=propozócjamiI=obietnicami=i=decózjami===
======dotóczącómi=przószłościI==
- prosi=o=pozwolenie=oraz=udziela=lub=odmawia=udzielenia=pozwoleniaI=
- potrafi=w=prostó=sposób=przedstawić=swoją=opinięI=
- potrafi=tworzóć=zdania=wórażające=przómus=lub=zakazI=
- podaje=kilka=sposobów=działań=korzóstnóch=dla=środowiskaI=
J= użówa=zwrotów=grzecznościowóchI=
J= potrafi=grzecznie=przówitać=sięI=pożegnaćI=przedstawić=siebie=i=innóchK=
bF wakres=tematócznó=i=leksókalnó=
J= rodzinaI=
J= programó=telewizójneI=
J= elementó=kulturó=rpAI=tielkiej=BrótaniiI=hanadóI=kowej=welandii=i=AustraliiI=
J= sportI=
J= opowieści=z=żócia=dziadkówI=
J= miejsca=w=mieścieI=
J= zakupóI=
J= kinoI=filmI= =
J= podróżeI=
J= u=lekarzaI=
J= technologiaI=komputeróI=robotóI=
J= zawodóI=pracaI=
J= budónkiI=krajobrazóI=
J= środowiskoI=przószłość=naszej=planetóI=
J= wóbrane=terminó=przórodnicze=i=geograficzneK=

=======cF==zakres=gramatócznóW=
J= wna=formó=i=zasadó=użócia=czasów=mresent=pimple=i=mresent=ContinuousK=Częściowo==
======poprawnie=użówa=ich=w=zadaniach=gramatócznóchI=

======J= zna=formó=i=zasadó=użócia=konstrukcji=be=going=to=oraz=czasu=mresent=Continuous=dla===
============wórażenia=przószłościI=
======J= zna=regułó=rządzące=odmianą=czasowników=regularnóch=i=tworzeniem=czasu=mast===
============pimple.=wna=niektóre=formó=nieregularneI=
==== = =J= konstruuje=zdania=z=użóciem=czasu=mast=Continuous=oraz=spójnikówW=when=i=whileI=

J= tworzó=zdaniaI=użówając=konstrukcji=used=toI=
J= Tworzó=proste=zdaniaI=użówając=konstrukcjiW=too=+=przómiotnikX=not=+=przómiotnik=+===
=======enough.==
J= zna=formó=poznanóch=zaimków=tópu=someoneI=somethingI=somewhereIK=
J= tworzó=zdania=z=poznanómi=zaimkami=tópu=someoneI=somethingI=somewhereIK=
J= = tworzó=zdania=w=czasie=mresent=merfect=Ez=użóciem=since=L=forFI=
J= potrafi=zbudować=zdania=dotóczące=przópuszczeń=na=temat=przószłościI=
J= zna=regułó=tworzenia=zdań=warunkowóch=tópu=NK=Częściowo=poprawnie=stosuje=je=w=== =
========zadaniach=gramatócznóchI=
J= zna=regułó=tworzenia=zdań=czasowóch=Etime=clausesF=z=whenI=
J= tworzó=poprawne=zdania=z=maóI=
J= potrafi=tworzóć=zdania=wórażające=przómus=lub=zakazK=rżówa=czasowników= =
=======modalnóchW=mustI=mustn’tI=have=toI=donDt=have=toI=
J= zna=regułó=tworzenia=zdań=warunkowóch=tópu=O=Ez=wouldFI=
J= zna=regułó=rządzące=tworzeniem=stronó=biernej=w=czasach=mresent=pimple=i=mast==
=======pimpleI=
J= z=pomocą=nauczóciela=tworzó=proste=zdania=z=użóciem=stronó=biernej=w=czasach==



= ON

=======mresent=pimple=i=mast=pimpleI=
J= potrafi=tworzóć=zdaniaI=użówając=mowó=zależnej=w=czasie=teraźniejszómK=

======ffK=lsiągnięciaW=
NK pprawność=rozumienia=ze=słuchuW=

J= rozumie=instrukcje=nauczócielaI=
J= rozumie=wópowiedzi=kolegów=a=także=nagrania=do=podręcznikaI=
J= potrafi=wósłószeć=informacjeIo=które=jest=proszonóI=
J= rozumie=ogólnó=sens=komunikacójnóK=
= OK=pprawność=mówienia=W=
J= potrafi=opowiedzieć=o=sobieI=
- potrafi= posługiwać= się= słownictwem= poznanóm= na= zajęciach= EpatrzW= zakres= tematK= f=

leksókalnóFI=
- opanował=poprawną=wómowę=słownictwa=poznanego=na=zajęciachK=

PKpprawność=czótaniaW=
J= potrafi=odszukać=konkretną=informację=w=tekścieI=
J= rozumie=ogólnó=sens=czótanego=tekstuI=
J= domóśla=się=znaczeń=nieznanóch=słów=z=kontekstuI=
J= potrafi=stwierdzić=co=jest=prawdą=a=co=fałszemK= =
= 4K=pprawność=pisaniaW= =
J= pisze=email=do=kolegi=lub=koleżankiI=w=któróm=opisuje=żócie=swoich=rodziców=lub=
dziadków=w=przeszłościI=

J= opisuje=swój=ulubionó=filmI=
J= pisze=kilka=zdań=o=swojej=ulubionej=książceI=
J= pisze=krótki=opis=robotaI=
J= = pisze=email=–=zaproszenie=do=kolegi=lub=koleżankiK=
J= z=pomocą=nauczóciela=pisze=email=z=wakacji=do=kolegi=lub=koleżankiI=
J= potrafi=zapisać=ze=słuchu=proste=zdaniaI=
J= potrafi=wópełnić=formularzI=
J= potrafi=przetłumaczóć=krótki=tekst=z=pomocą=słownikaK=

=
jatematóka J klasa fs 
 
rczeńW=
AK=iiczbó=naturalne=–=działania=pamięcioweW=

NK nazówa=liczbó=w=dodawaniuI=odejmowaniuI=mnożeniu=i=dzieleniuI=
OK===dodajeI=odejmujeI=mnożóI=dzieli=liczbó=naturalne=w=pamięciI=wókonuje=dzielenie=z=

resztą=Ew=zakresie=NMMFI=
NK zna=i=potrafi=stosować=własności=działań=Eprzemienność=i=łączność=dodawania=i=

mnożeniaFI=stosuje=odwrotność=działańI=
OK oblicza=drugą=i=trzecią=potęgę=liczbó=naturalnej=i=zapisuje=iloczón=liczb=w=postaci=

kwadratu=lub=sześcianuI=
PK stosuje=rachunki=pamięciowe=w=zakresieNMM=w=zadaniach=tekstowóchI=
4K zna=i=stosuje=w=obliczeniachW=kolejność=wókonówania=czterech=podstawowóch=

działań=na=liczbach=naturalnóchI=nawiasóI=
RK zaznacza=liczbó=naturalne=na=osi=liczbowejI=odczótuje=współrzędne=punktu=na=osiK=

BK=póstemó=zapisówania=liczbW=
NK ldróżnia=liczbó=i=cófróI=podaje=rzędó=liczb=w=sóstemie=dziesiątkowóm=Edo=

miliardaFI=
OK zapisuje=i=odczótuje=liczbó=wielocófroweI=
PK zapisuje=EpoprawnieF=liczbę=wielocófrową=słownieI=



= OO

4K zna=cófró=rzómskieI=
RK zna=algorótmó=zapisówania=i=odczótówania=liczb=w=sóstemie=rzómskimI=
SK zapisuje=i=odczótuje=liczbó=w=sóstemie=rzómskim=Enumeró=porządkoweI=datóFI=

CK=aziałania=pisemne=na=liczbach=naturalnóchW=
NK zna=algorótmó=dodawaniaI=odejmowaniaI=mnożenia=i=dzielenia=pisemnego=liczb=

naturalnóch=wielocófrowóchI=
OK dodaje=pisemnie=liczbó=naturalneI=
PK odejmuje=pisemnie=liczbó=naturalneI=
4K mnożó=pisemnie=liczbó=naturalne=przez=liczbó=jednocófroweI=wielocófroweI=z=

zerami=na=końcuI=
RK dzieli=pisemnie=liczbó=naturalne=przez=liczbó=jednocófrowe=i=wielocófrowe=Etworzó=

i=stosuje=tabele=wielokrotności=liczbFI=
SK wókorzóstuje=własności=działań=w=działaniach=pisemnóchI=
TK potrafi=sprawdzić=poprawność=wókonówania=działania=pisemnegoI=
UK stosuje=umiejętność=działań=pisemnóch=w=zadaniach=tekstowóchK=

aK=tielokrotności=i=podzielność=liczb=naturalnóchW=
NK===wómienia=wielokrotności=liczb=naturalnóchI=
OK===wóznacza=wspólne=wielokrotności=liczb=naturalnóchI=
PK===rozumie=pojęcie=i=wóznacza=ktt=dla=dwóch=liczb=naturalnóchI=
4K===wóznacza=dzielniki=liczb=naturalnóchI=
RK===wóznacza=wspólne=dzielniki=liczb=naturalnóchI=
SK===rozumie=pojecie=i=wóznacza=kta=dla=dwóch=liczb=naturalnóchI=
TK===zna=cechó=podzielności=liczb=naturalnóch=przez=OI=RI=NMINMMI=PI=VI=
UK===rozpoznaje=liczbó=podzielne=przez=OI=PI=RI=VI=NMINMM=i=podaje=przókładó=ta====kich=

liczbI=
VK rozpoznaje=i=podaje=liczbó=pierwsze=i=złożoneI=
NMK rozkłada=liczbó=na=czónniki=pierwszeK=

bK=mrosteI=odcinkiI=kątó=–=figuró=geometróczne=na=płaszczóźnieW=
NK===rozpoznajeI=rósuje=i=oznacza=podstawowe=figuró=płaskieI=
OK===rozpoznajeI=nazówa=i=kreśli=Eprzó=pomocó=przóborów=geometrócznóchF=–=odcinki=i=

proste=prostopadłe=oraz=równoległeI=
PK===mierzó=i=kreśli=odcinki=o=danej=długościI=
4K===zna=jednostki=miaró=długości=i=zamienia=jeI=
RK===podaje=elementó=kątaI=kreśli=kątó=o=danej=mierzeI=mierzó=kątóI=rozpoznaje=kąt=

prostóI=ostró=i=rozwartóK=
cK=mrostokątó=i=kołaW=

NK =rozpoznaje=prostokątóI=kwadrató=wśród=innóch=figur=oraz=przókładowo=podaje=
przedmiotó=mające=kształt=prostokątaI=

OK===kreśli=prostokątó=EkwadratóF=przó=pomocó=ekierkiI=
PK===oblicza=obwód=prostokątaI=kwadratu=o=danóm=bokuI=
4K===oblicza=EpodajeF=długości=boków=prostokąta=na=podstawie=obwoduI=
RK===podaje=przókładó=przedmiotów=o=kształcie=koła=EokręguFI=
SK===rozpoznaje=kołoI=okrąg=i=ich=podstawowe=elementó=tznK=promieńI=średnicę==

===i=cięciwęI=
TK===kreśli=okrąg=córklemI=zaznacza=i=rozpoznaje=środekI=promieńI=średnicęI=cięciwęI=

łukI=
UK===stosuje=własności=kół=i=okręgów=w=zadaniachK=

dK=pkala=i=planW=
NK =kreśli=odcinkiI=prostokątóI=kwadrató=w=skaliI=
OK===oblicza=odległości=na=planie=i=na=mapieI=



= OP

PK===oblicza=rzeczówiste=wómiaró=na=podstawie=planów=i=mapK=
eK=rłamki=zwókłeW=

NK interpretuje=ułamek=jako=część=całościI=
OK zna=budowę=ułamka=zwókłegoI=
PK rozumie=funkcję=licznika=i=mianownika=ułamkaI=
4K zapisuje=w=postaci=ułamka=części=figurI=zaznacza=części=figurI=
RK interpretuje=ułamek=jako=ilorazI=
SK zaznacza=ułamki=na=osi=liczbowejI=odczótuje=współrzędne=ułamkowe=punktówI=
TK rozpoznaje=ułamki=właściwe=i=niewłaściweI=
UK rozszerza=ułamki=zwókłeI=
VK skraca=ułamki=zwókłeI=rozpoznaje=ułamki=skracalne=i=nieskracalneI=
NMK porównuje=ułamki=zwókłe=o=jednakowóch=licznikach=lub=mianownikachI=
NNK zna=pojęcie=liczbó=mieszanejI=
NOK wółącza=całości=z=ułamka=niewłaściwegoI=
NPK zamienia=liczbę=mieszaną=na=ułamekI=
N4K dodaje=ułamki=i=odejmuje=ułamki=zwókłe=o=tóm=samóm=mianownikuI=
NRK mnożó=ułamki=zwókłe=przez=liczbę=naturalnąI=
NSK oblicza=ułamek=danej=liczbóI=
NTK stosuje=działania=na=ułamkach=zwókłóch=w=zadaniach=z=treściąK=

fK=rłamki=dziesiętneW=
NK zna=i=rozumie=pojęcie=ułamka=dziesiętnegoI=
OK czóta=i=zapisuje=ułamki=dziesiętne=o=mianownikach=NMI=NMMI=NMMM=przó=użóciu=przecinkaI=

zna=rzędó=liczb=po=przecinkuI=
PK zaznacza=ułamki=dziesiętne=na=osi=liczbowejI=
4K porównuje=ułamki=dziesiętneI=
RK zapisuje=wórażenia=dwumianowane=w=postaci=ułamków=dziesiętnóchI=
SK dodaje=i=odejmuje=ułamki=dziesiętne=pisemnieI=
TK mnożó=ułamki=dziesiętne=przez=NMI=NMMI=NMMMI=
UK dzieli=ułamki=dziesiętne=przez=NMI=NMMI=NMMMI=
VK stosuje=działania=na=ułamkach=dziesiętnóch=w=zadaniach=z=treściąK=

gK=mole=figuró=płaskiejW=
NK rozumie=pojęcie=polaI=
OK zna=jednostki=miaró=polaI=
PK oblicza=pole=prostokąta=EkwadratuF=o=danóch=długościach=bokówI=
4K oblicza=długość=boku=prostokąta=EkwadratuF=na=podstawie=pola=i=drugiego=bokuI=
RK oblicza=pola=figur=płaskich=zbudowanóch=z=prostokątówI=
SK zmienia=jednostki=polaK=

hK=mrostopadłościanó=i=sześcianóW=
NK opisuje=prostopadłościan=i=wskazuje=jego=elementóI=
OK wskazuje=przedmiotó=w=kształcie=prostopadłościanuI=
PK rozpoznaje=i=kreśli=siatkę=sześcianuI=
4K kreśli=siatki=prostopadłościanówI=
RK wókonuje=modele=prostopadłościanówI=
SK oblicza=pole=powierzchni=całkowitej=sześcianu=i=prostopadłościanuK=
 
jatematóka – klasa s 

 

NK=iiczbó=naturalne=w=dziesiątkowóm=układzie=pozócójnómK=
rczeńW=
NF=odczótuje=i=zapisuje=liczbó=naturalne=wielocófroweX=
OF=interpretuje=liczbó=naturalne=na=osi=liczbowejX=



= O4

PF=porównuje=liczbó=naturalneX=
4F=zaokrągla=liczbó=naturalneX=
RF=liczbó=w=zakresie=do=PM=zapisane=w=sóstemie=rzómskim=przedstawia=w=sóstemie=
dziesiątkowómI=a=zapisane=w=sóstemie=dziesiątkowóm=przedstawia=w=sóstemie=rzómskimK=
OK=aziałania=na=liczbach=naturalnóchK=
rczeńW=
NF=dodaje=i=odejmuje=w=pamięci=liczbó=naturalne=dwucófroweI=liczbó=wielocófrowe=w=
przópadkachI=takich=jak=npK=OPM=H=UM=lub=4SMM=–=NOMMX=liczbę=jednocófrową=dodaje=do=
dowolnej=liczbó=naturalnej=i=odejmuje=od=dowolnej=liczbó=naturalnejX=
OF=dodaje=i=odejmuje=liczbó=naturalne=wielocófrowe=pisemnieI=a=także=za=pomocą=kalkulatoraX=
PF=mnożó=i=dzieli=liczbę=naturalną=przez=liczbę=naturalną=jednocófrowąI=dwucófrową=lub=
trzócófrową=pisemnieI=w=pamięci=Ew=najprostszóch=przókładachF=i=za=pomocą=kalkulatora=Ew=
trudniejszóch=przókładachFX=
4F=wókonuje=dzielenie=z=resztą=liczb=naturalnóchX=
RF=stosuje=wógodne=dla=niego=sposobó=ułatwiające=obliczeniaI=w=tóm=przemienność=i=łączność=
dodawania=i=mnożeniaX=
SF=porównuje=różnicowo=i=ilorazowo=liczbó=naturalneX=
TF=rozpoznaje=liczbó=naturalne=podzielne=przez=OI=PI=RI=VI=NMI=NMMX=
UF=rozpoznaje=liczbę=złożonąI=gdó=jest=ona=jednocófrowa=lub=dwucófrowaI=a=takżeI=gdó=na=
istnienie=dzielnika=wskazuje=poznana=cecha=podzielnościX=
VF=oblicza=kwadrató=i=sześcianó=liczb=naturalnóchX=
NMF=stosuje=regułó=dotóczące=kolejności=wókonówania=działańX=
NNF=szacuje=wóniki=działańK=
PK=iiczbó=całkowiteK=
rczeńW=
NF=podaje=praktóczne=przókładó=stosowania=liczb=ujemnóchX=
OF=interpretuje=liczbó=całkowite=na=osi=liczbowejX=
PF=porównuje=liczbó=całkowiteX=
4F=wókonuje=proste=rachunki=pamięciowe=na=liczbach=całkowitóchK=
4K=rłamki=zwókłe=i=dziesiętneK=
rczeńW=
NF=opisuje=część=danej=całości=za=pomocą=ułamkaX=
OF=przedstawia=ułamekI=jako=iloraz=liczb=naturalnóchI=a=iloraz=liczb=naturalnóchI=jako=ułamekX=
PF=sprowadza=ułamki=zwókłe=do=wspólnego=mianownikaX=
4F=przedstawia=ułamki=niewłaściwe=w=postaci=liczbó=mieszanej=i=odwrotnieX=
RF=zaznacza=ułamki=zwókłe=i=dziesiętne=na=osi=liczbowej=oraz=odczótuje=ułamki=zwókłe=i=
dziesiętne=zaznaczone=na=osi=liczbowejX=
SF=porównuje=ułamki=Ezwókłe=i=dziesiętneFK=
RK=aziałania=na=ułamkach=zwókłóch=i=dziesiętnóchK=
rczeńW=
NF=dodajeI=odejmujeI=mnożó=i=dzieli=ułamki=zwókłe=o=mianownikach=jedno=lub=dwucófrowóchI=
a=także=liczbó=mieszaneX=
OF=dodajeI=odejmujeI=mnożó=i=dzieli=ułamki=dziesiętne=w=pamięci=Ew=najprostszóch=
przókładachFI=pisemnie=i=za=pomocą=kalkulatora=Ew=trudniejszóch=przókładachFX=
PF=porównuje=różnicowo=ułamkiX=
4F=oblicza=ułamek=danej=liczbó=naturalnejX=
RF=oblicza=kwadrató=i=sześcianó=ułamków=zwókłóch=i=dziesiętnóch=oraz=liczb=mieszanóchX=
SF=oblicza=wartości=prostóch=wórażeń=arótmetócznóchI=stosując=regułó=dotóczące=kolejności=
wókonówania=działańX=



= OR

TF=wókonuje=działania=na=ułamkach=dziesiętnóchI=użówając=własnóchI=poprawnóch=strategii=
lub=z=pomocą=kalkulatoraX=
UF=szacuje=wóniki=działańK=
SK=blementó=algebróK=
rczeńW=
NF=korzósta=z=nieskomplikowanóch=wzorówI=w=któróch=wóstępują=oznaczenia=literoweI=
zamienia=wzór=na=formę=słownąX=
OF=stosuje=oznaczenia=literowe=nieznanóch=wielkości=liczbowóch=i=zapisuje=proste=wórażenie=
algebraiczne=na=podstawie=informacji=osadzonóch=w=kontekście=praktócznómX=
PF=rozwiązuje=równania=pierwszego=stopnia=z=jedną=niewiadomą=wóstępującą=po=jednej=stronie=
równania=Epoprzez=zgadówanieI=dopełnianie=lub=wókonanie=działania=odwrotnegoFK=
TK=mroste=i=odcinkiK=
rczeńW=
NF=rozpoznaje=i=nazówa=figuróW=punktI=prostaI=półprostaI=odcinekX=
OF=rozpoznaje=odcinki=i=proste=prostopadłe=i=równoległeX=
PF=rósuje=paró=odcinków=prostopadłóch=i=równoległóchX=
4F=mierzó=długość=odcinka=z=dokładnością=do=N=milimetraX=
RF=wieI=że=abó=znaleźć=odległość=punktu=od=prostejI=należó=znaleźć=długość=odpowiedniego=
odcinka=prostopadłegoK=
UK=hątóK=
rczeńW=
NF=wskazuje=w=kątach=ramiona=i=wierzchołekX=
OF=mierzó=kątó=mniejsze=od=NUM=stopni=z=dokładnością=do=N=stopniaX=
PF=rósuje=kąt=o=mierze=mniejszej=niż=NUM=stopniX=
4F=rozpoznaje=kąt=prostóI=ostró=i=rozwartóX=
RF=porównuje=kątóX=
SF=rozpoznaje=kątó=wierzchołkowe=i=kątó=przóległe=oraz=korzósta=z=ich=własnościK=
VK=tielokątóI=kołaI=okręgiK=
rczeńW=
NF=rozpoznaje=i=nazówa=trójkątó=ostrokątneI=prostokątne=i=rozwartokątneI=równoboczne=i=
równoramienneX=
OF=konstruuje=trójkąt=o=trzech=danóch=bokachX=ustala=możliwość=zbudowania=trójkąta=Ena=
podstawie=nierówności=trójkątaFX=
PF=stosuje=twierdzenie=o=sumie=kątów=trójkątaX=
4F=rozpoznaje=i=nazówa=kwadratI=prostokątI=rombI=równoległobokI=trapezX=
RF=zna=najważniejsze=własności=kwadratuI=prostokątaI=rombuI=równoległobokuI=trapezuX=
NMK=BrółóK=
rczeńW=
NF=rozpoznaje=graniastosłupó=prosteI=ostrosłupóI=walceI=stożki=i=kule=w=sótuacjach=
praktócznóch=i=wskazuje=te=brółó=wśród=innóch=modeli=brółX=
OF=wskazuje=wśród=graniastosłupów=prostopadłościanó=i=sześcianó=i=uzasadnia=swój=wóbórX=
PF=rozpoznaje=siatki=graniastosłupów=prostóch=i=ostrosłupówX=
4F=rósuje=siatki=prostopadłościanówK=
NNKlbliczenia=w=geometriiK=
rczeńW=
NF=oblicza=obwód=wielokąta=o=danóch=długościach=bokówX=
OF=oblicza=polaW=kwadratuI=prostokątaI=rombuI=równoległobokuI=trójkątaI=trapezu=
przedstawionóch=na=rósunku=Ew=tóm=na=własnóm=rósunku=pomocniczómF=oraz=w=sótuacjach=
praktócznóchX=



= OS

PF=stosuje=jednostki=polaW=mOI=cmOI=kmOI=mmOI=dmOI=arI=hektar=Ebez=zamianó=jednostek=w=
trakcie=obliczeńFX=
4F=oblicza=objętość=i=pole=powierzchni=prostopadłościanu=przó=danóch=długościach=krawędziX=
RF=stosuje=jednostki=objętości=i=pojemnościW=litrI=mililitrI=dmPI=mPI=cmPI=mmPX=
SF=oblicza=miaró=kątówI=stosując=przó=tóm=poznane=własności=kątów=i=wielokątówK=
NOKlbliczenia=praktóczneK=
rczeńW=
NF=interpretuje=NMMB=danej=wielkości=jako=całośćI=RMB=–=jako=połowęI=ORB=−=jako=jedną=
czwartąI=NMB=–=jako=jedną=dziesiątąI=a=NB=–=jako=setną=część=danej=wielkości=liczbowejX=
OF=w=przópadkach=osadzonóch=w=kontekście=praktócznóm=oblicza=procent=danej=wielkości=w=
stopniu=trudności=tópu=RMBI=NMBI=OMBX=
PF=wókonuje=proste=obliczenia=zegarowe=na=godzinachI=minutach=i=sekundachX=
4F=wókonuje=proste=obliczenia=kalendarzowe=na=dniachI=tógodniachI=miesiącachI=latachX=
RF=odczótuje=temperaturę=Edodatnią=i=ujemnąFX=
SF=zamienia=i=prawidłowo=stosuje=jednostki=długościW=metrI=centómetrI=decómetrI=milimetrI=
kilometrX=
TF=zamienia=i=prawidłowo=stosuje=jednostki=masóW=gramI=kilogramI=dekagramI=tonaX=
UF=oblicza=rzeczówistą=długość=odcinkaI=gdó=dana=jest=jego=długość=w=skaliI=oraz=długość=
odcinka=w=skaliI=gdó=dana=jest=jego=rzeczówista=długośćX=
VF=w=sótuacji=praktócznej=obliczaW=drogę=przó=danej=prędkości=i=danóm=czasieI=prędkość=przó=
danej=drodze=i=danóm=czasieI=czas=przó=danej=drodze=i=danej=prędkościX=stosuje=jednostki=
prędkościW=kmLhI=mLsK=
NPK=blementó=statóstóki=opisowejK=
rczeńW=
NF=gromadzi=i=porządkuje=daneX=
OF=odczótuje=i=interpretuje=dane=przedstawione=w=tekstachI=tabelachI=diagramach=i=na=
wókresachK=
N4K=wadania=tekstoweK=
rczeńW=
NF=czóta=ze=zrozumieniem=prostó=tekst=zawierającó=informacje=liczboweX=
OF=wókonuje=wstępne=czónności=ułatwiające=rozwiązanie=zadaniaI=w=tóm=rósunek=pomocniczó=
lub=wógodne=dla=niego=zapisanie=informacji=i=danóch=z=treści=zadaniaX=
PF=dostrzega=zależności=międzó=podanómi=informacjamiX=
4F=dzieli=rozwiązanie=zadania=na=etapóI=stosując=własneI=poprawneI=wógodne=dla=niego=
strategie=rozwiązaniaX=
RF=do=rozwiązówania=zadań=osadzonóch=w=kontekście=praktócznóm=stosuje=poznaną=wiedzę=z=
zakresu=arótmetóki=i=geometrii=oraz=nabóte=umiejętności=rachunkoweI=a=także=własne=
poprawne=metodóX=
SF=werófikuje=wónik=zadania=tekstowegoI=oceniając=sensowność=rozwiązaniaK=
=
jatematóka J klasa sf 
 
rczeńW=
AK=iiczbó=naturalneW=

NK dodajeI=odejmujeI=mnożó=i=dzieli=liczbó=w=pamięci=oraz=pisemnieI=
OK wókonuje=działania=łączne=sposobem=pisemnómI=
PK rozwiązuje=zadania=tekstowe=stosując=działania=pisemneI=
4K oblicza=kwadrató=i=sześcianó=liczb=naturalnóchI=
RK porównuje=różnicowo=i=ilorazowo=liczbó=naturalneI=
SK szacuje=wóniki=działańI=
TK podaje=dzielniki=i=wspólne=dzielniki=liczb=naturalnóchI=



= OT

UK wóznacza=wielokrotności=i=wspólne=wielokrotności=liczbI=
VK rozpoznaje=i=podaje=przókładó=liczb=podzielnóch=przez=OI=PI=RI=VI=NMI=NMMI=
NMK rozpoznaje=i=podaje=przókładó=liczb=pierwszóch=i=złożonóchI=

BK=rłamki=zwókłe=i=dziesiętneW=
NK rozpoznaje=ułamki=niewłaściweI=właściweI=liczbó=mieszaneI=
OK skraca=i=rozszerza=ułamki=zwókłeI=sprowadza=ułamki=do=wspólnego=mianownikaI=
PK dodaje= i=odejmuje=ułamki=o= tóm=samóm=mianowniku=oraz=o= różnóch= mianownikachI=

sprowadza=do=wspólnego=mianownikaI=
4K mnożó=ułamki=zwókłe=przez=liczbę=naturalnąI=przez=ułamekI=przez=liczbę=mieszanąI=
RK oblicza=kwadrató=i=sześcianó=ułamków=zwókłóch=i=dziesiętnóch=oraz=liczb=mieszanóchI=
SK dzieli=ułamki=zwókłe=przez=liczbę=naturalnąI=znajduje=odwrotności=liczbI=dzieli=ułamki=

przez=ułamki=oraz=liczbó=mieszaneI=
TK zapisuje=wórażenia=dwumianowane=jako=ułamki=dziesiętne=i=odwrotnieI=
UK dodajeI=odejmujeI=mnożó=i=dzieli=ułamki=dziesiętne=pisemnieI=
VK wókonuje= działania= łączne= na= ułamkach= dziesiętnóchI= stosując= regułó= dotóczące=

kolejności=wókonówania=działańI=
NMK rozwiązuje= zadania= tekstowe= z= zastosowaniem= działań= na= ułamkach= zwókłóch= i=

dziesiętnóchI=
NNK zamienia=ułamki=dziesiętne=na=zwókłe=i=zwókłe=na=dziesiętneI=
NOK zapisuje=ułamki=zwókłe=o=mianownikach=innóch=niż=NMI=NMM=itdK=w=postaci=rozwinięcia=

dziesiętnego=nieskończonego=Ez=użóciem=trzech=kropek=po=ostatniej=cófrzeFI=
NPK zaokrągla=ułamki=dziesiętneI=
N4K wókonuje=rachunkiI=w=któróch=wóstępują=jednocześnie=ułamki=zwókłe=i=dziesiętneI=

CK=iiczbó=całkowiteW=
NK podaje=praktóczne=przókładó=stosowania=liczb=ujemnóchI=
OK podaje=i=znajduje=liczbó=przeciwne=do=danóchI=
PK dodajeI=odejmujeI=mnożó=i=dzieli=liczbó=całkowiteI=
4K wókonuje=proste=działania=łączne=na=liczbach=całkowitóchI=
RK oblicza=wartość=bezwzględnąI=

aK=blementó=algebróK=
NK korzósta= z= nieskomplikowanóch= wzorówI= w= któróch= wóstępują= oznaczenia= literoweI=

zamienia=wzór=na=formę=słownąI=
OK stosuje= oznaczenia= literowe= nieznanóch= wielkości= liczbowóch= i= zapisuje= proste=

wórażenie=algebraiczneI=
PK rozwiązuje= równania=pierwszego= stopnia= z= jedną= niewiadomą=wóstępującą= po= jednej=

stronie=równaniaI=
bK=ciguró=na=płaszczóźnieW=

NK rozpoznaje= i= kreśli= odcinkiI= prosteI= półprosteI= łamaneI= okręgiI= kołaI= kątóI= trójkątóI=
czworokątóI=proste=i=odcinki=prostopadłe=oraz=równoległeI==

OK rozpoznajeI=nazówaI=opisujeI=rósuje=wielokątó=i=ich=elementóI=
PK rozpoznaje=rodzaje=kątów=Epodział=w=oparciu=o=ilość=stopni=oraz=kątó=wierzchołkowe=i=

przóległeF=i=korzósta=z=ich=własnościI=
4K rozpoznajeI=nazówa=i=rósuje=trójkątó=i=czworokątó=oraz=oblicza=ich=obwodóI=
RK stosuje=twierdzenie=o=sumie=miar=kątów=w=trójkącie=i=czworokącieI=

cK=mola=figurW=
NK oblicza=pola=prostokątaI= kwadratuI= pola= równoległoboku= i=wóznacza= jego= wósokośćI=

pola= rombuI= pola= trójkąta= i=wóznacza= jego= wósokośćI= pola= trapezu= i=wóznacza= jego=
wósokośćI=

OK stosuje=jednostki=polaW=mmOI=cmOI=dmOI=mOI=kmOI=arI=hektarI=
dK=Brółó=przestrzenneW=



= OU

NK rozpoznaje=przedmiotó=w=kształcie=graniastosłupówI=ostrosłupów=i=brół=obrotowóchI=
OK wómienia=i=wskazuje=elementó=graniastosłupów=prostóch=i=ostrosłupówI=
PK rozpoznaje=i=rósuje=siatki=graniastosłupów=i=ostrosłupówI=
4K oblicza=pole=powierzchni=całkowitej=graniastosłupa=prostegoI=
RK stosuje=jednostki=objętości=i=pojemnościW=litrI=mililitrI=mmPI=cmPI=dmPI=mPI=kmPI=
SK oblicza=objętość=graniastosłupów=prostóchI=

eK=lbliczenia=praktóczneW=
NK wókonuje=proste=obliczenia=kalendarzowe=na=dniachI=tógodniachI=miesiącachI=latachI=
OK rozwiązuje=zadania=tópu=prędkośćI=drogaI=czasI=
PK interpretuje=NMMB=danej=wielkości=jako=całośćI=RMB=–=jako=połowęI=ORB=−=jako=jedną=

czwartąI= NMB= –= jako= jedną= dziesiątąI= a= NB= –= jako= setną= część= danej= wielkości=
liczbowejI=

4K oblicza=procent=danej=wielkości=w=stopniu=trudności=tópu=RMBI=NMBI=OMBI=
fK=ptatóstóka=opisowaW=

NK gromadzi=i=porządkuje=daneI=
OK przedstawia=dane=w=postaci=graficznejK=

=

mrzóroda – klasa fs 
 
NK ga i moje otoczenieK rczeńW 
NF=wómienia=czónniki=pozótównie=i=negatównie=wpłówające=na=jego=samopoczucie=
w=szkole=oraz=w=domu=i=proponuje=sposobó=eliminowania=czónników=
negatównóchX=
OF=wójaśnia=znaczenie=odpoczónku=Ew=tóm=snuFI=odżówiania=się i=aktówności=
ruchowej=w=prawidłowóm=funkcjonowaniu=organizmuX=
PF=wómienia=zasadó=prawidłowego=uczenia=się i=stosuje=je=w=żóciuX=
4F=opisuje=prawidłowo=urządzone=miejsce=do=nauki=ucznia=szkołó=podstawowejX=
RF=uzasadnia=potrzebę planowania=zajęć w=ciągu=dnia=i=tógodniaX=prawidłowo=planuje=
i=realizuje=swój=rozkład=zajęć w=ciągu=dniaX=
SF=nazówa=zmósłó=człowieka=i=wójaśnia=ich=rolę w=poznawaniu=przórodóI=stosuje=
zasadó=bezpieczeństwa=podczas=obserwacji=przórodniczóchX=
TF=podaje=przókładó=przórządów=ułatwiającóch=obserwację przórodó=ElupaI=
mikroskopI=lornetkaFI=opisuje=ich=zastosowanieI=posługuje=się nimi=podczas=
prowadzonóch=obserwacjiX=
UF=podaje=przókładó=roślin=i=zwierząt=hodowanóch=przez=człowiekaI=w=tóm=w=
pracowni=przórodniczejI=i=wómienia=podstawowe=zasadó=opieki=nad=nimiX=
VF=rozpoznaje=i=nazówa=niektóre=roślinó=Ew=tóm=doniczkoweF=zawierające=substancje=
trujące=lub=szkodliwe=dla=człowieka=i=podaje=zasadó=postępowania=z=nimiK=
OK lrientacja w terenieK rczeńW 
NF=wóznacza=kierunki=na=widnokręgu=za=pomocą kompasuI=gnomonuX=
OF=obserwuje=widomą wędrówkę Słońca=w=ciągu=dobóI=miejsca=wschoduI=górowania=
i=zachodu=płońcaI=w=zależności=od=poró=rokuI=wskazuje=zależność międzó=
wósokością Słońca=a=długością cieniaX=
PK lbserwacjeI doświadczenia przórodnicze i modelowanieK rczeńW 
NF=obserwuje=wszóstkie=fazó=rozwoju=roślinóI=dokumentuje=obserwacjeX=
OF=obserwuje=i=nazówa=zjawiska=atmosferóczne=zachodzące=w=molsceX=
PF=obserwuje=i=rozróżnia=stanó=skupienia=wodóI=bada=doświadczalnie=zjawiskaW=
parowaniaI=skraplaniaI=topnienia=i=zamarzania=EkrzepnięciaF=wodóX=
4F=wókonuje=i=opisuje=proste=doświadczenia=wókazujące=istnienie=powietrza=
i=ciśnienia=atmosferócznegoX=buduje=na=podstawie=instrukcji=prostó=wiatromierz=
i=wókorzóstuje=go=w=prowadzeniu=obserwacjiX=



= OV

RF=wómienia=nazwó=składników=pogodó=Etemperatura=powietrzaI=opadó=i=ciśnienie=
atmosferóczneI=kierunek=i=siła=wiatruF=oraz=przórządów=służącóch=do=ich=pomiaruI=
podaje=jednostki=pomiaru=temperaturó=i=opadów=stosowane=w=meteorologiiX=
SF=obserwuje=pogodęI=mierzó=temperaturę powietrza=oraz=określa=kierunek=i=siłę 
wiatruI=rodzaje=opadów=i=osadówI=stopień zachmurzenia=niebaI=prowadzi=kalendarz=pogodóK 
TF=wókazuje=doświadczalnieI=że=czónnikiem=niezbędnóm=do=spalania=jest=tlenI=
identófikuje=produktó=spalania=i=oddóchaniaW=dwutlenek=węglaI=para=wodna=oraz=
podaje=ich=nazwóX=
UF=opisuje=rolę zmósłów=w=odbieraniu=wrażeń ze=środowiska=zewnętrznegoX=
VF=bada=właściwości=ogniskujące=lupóI=powstawanie=obrazu=widzianego=przez=lupę 
i=podaje=przókładó=zastosowania=lupóX=
4K kajbliższa okolicaK rczeńW=
NF=rozpoznaje=w=terenie=przórodnicze=Enieożówione=i=ożówioneF=oraz=
antropogeniczne=składniki=krajobrazu=i=wskazuje=zależności=międzó=nimiX=
OF=wómienia=i=charakterózuje=czónniki=warunkujące=żócie=na=lądzieX=
PF=obserwuje=i=nazówa=tópowe=organizmó=lasuI=łąkiI=pola=uprawnegoX=
4F=opisuje=przóstosowania=budowó=zewnętrznej=i=czónności=żóciowóch=organizmów=
lądowóch=do=środowiska=żóciaI=na=przókładach=obserwowanóch=organizmówX=
RF=wskazuje=organizmó=samożówne=i=cudzożówne=oraz=podaje=podstawowe=różnice=
w=sposobie=ich=odżówiania=sięX=
SF=przedstawia=proste=zależności=pokarmowe=zachodzące=międzó=organizmami=
lądowómiI=posługując=się modelem=lub=schematemX=
TF=rozpoznaje=i=nazówa=warstwó=lasuI=charakterózuje=panujące=w=nich=warunki=
abiotóczneX=
UF=obserwuje=zjawiska=zachodzące=w=cieku=wodnómI=określa=kierunek=i=szacuje=
mrędkość przepłówu=wodóI=rozróżnia=prawó=i=lewó=brzegX=
VF=rozróżnia=i=opisuje=rodzaje=wód=powierzchniowóchX=
NMF=wómienia=i=charakterózuje=czónniki=warunkujące=żócie=w=wodzieX=
NNF=obserwuje=i=nazówa=tópowe=roślinó=i=zwierzęta=żójące=w=jeziorze=lub=rzeceI=opisuje=
przóstosowania=ich=budowó=zewnętrznej=i=czónności=żóciowóch=do=środowiska=żóciaX=
NOF=przedstawia=proste=zależności=pokarmowe=wóstępujące=w=środowisku=wodnómI=
posługując=się modelem=lub=schematemX=
NPF=rozpoznaje=i=nazówa=skałó=tópowe=dla=miejsca=zamieszkaniaW=piasekI=glina=i=inne=
charakteróstóczne=dla=okolicóX=
N4F=opisuje=glebęI=jako=zbiór=składników=nieożówionóch=i=ożówionóchI=wójaśnia=
znaczenie=organizmów=glebowóch=i=próchnicó=w=odniesieniu=do=żózności=glebóK=
RK lrganizm człowiekaK rczeńW 
NF=podaje=nazwó=układów=narządów=budującóch=organizm=człowiekaW=układ=kostnóI=
oddechowóI=pokarmowóI=krwionośnóI=rozrodczóI=wskazuje=na=planszó=główne=
narządó=tóch=układówW=
aF=układ=kostnó=–=elementó=układuW=czaszkaI=kręgosłupI=klatka=piersiowaI=
kończónó=górneI=kończónó=dolneI=
bF=układ=oddechowó=–=jama=nosowaI=krtańI=tchawicaI=oskrzelaI=płucaI=
cF=układ=pokarmowó=–=jama=ustnaI=przełókI=żołądekI=jelito=cienkieI=jelito=grubeI=
odbótnicaI=
dF=układ=krwionośnó=–=serceI=naczónia=krwionośneW=żyłó=i=tętniceI=
eF=układ=rozrodczó=żeński=–=jajnikiI=jajowodóI=macicaI=pochwa=i=układ=rozrodczó=
męski=–=jądraI=nasieniowodóI=prącieX=
OF=wómienia=podstawowe=funkcje=poznanóch=układów=człowiekaX=
PF=rozpoznaje=i=nazówaI=na=podstawie=opisuI=fotografii=lub=rósunkuI=etapó=rozwoju=



= PM

człowieka=Ezarodkowó=i=płodowóI=okres=noworodkowóI=niemowlęcóI=
poniemowlęcóI=przedszkolnóI=szkolnóI=wieku=dorosłegoI=starościFX=
4F=opisuje=zmianó=zachodzące=w=organizmach=podczas=dojrzewania=płciowegoX=
SK wdrowie i troska o zdrowieK rczeńW 
NF=wómienia=zasadó=prawidłowego=odżówiania=sięi=stosuje=jeX=
OF=podaje=i=stosuje=zasadó=dbałości=o=własne=ciało=Ehigiena=skóróI=włosówI=zębówI=
paznokci=oraz=odzieżóFX=
PF=charakterózuje=podstawowe=zasadó=ochronó=narządów=wzroku=i=słuchuX=
4F=wójaśnia=znaczenie=ruchu=i=ćwiczeń fizócznóch=w=utrzómaniu=zdrowiaX=
RF=podaje=przókładó=właściwego=spędzania=wolnego=czasuI=z=uwzględnieniem=zasad=
bezpieczeństwa=w=czasie=gier=i=zabaw=ruchowóch=oraz=poruszania=się po=drodzeX=
SF=opisuje=zasadó=udzielania=pierwszej=pomocó=w=niektóróch=urazach=EstłuczeniaI=
zwichnięciaI=skaleczeniaI=złamaniaI=ukąszeniaI=użądleniaFI=potrafi=wezwać pomoc=
w=różnóch=sótuacjachX=
TF=podaje=przókładó=zachowań i=sótuacjiI=które=mogą zagrażać zdrowiu=i=żóciu=
człowieka=EnpK=niewóbuchó=i=niewópałóI=pożarI=wópadek=drogowóI=jazda=na=
łyżwach=lub=kąpiel=w=niedozwolonóch=miejscachFX=
=
hiApA s 
NK lrientacja w terenieK rczeńW 
NF=orientuje=planI=mapę w=terenieI=posługuje=się legendąX=
OF=identófikuje=na=planie=i=mapie=topograficznej=miejsce=obserwacji=i=obiektó=
w=najbliższóm=otoczeniuI=określa=wzajemne=położenie=obiektów=na=planieI=mapie=
topograficznej=i=w=terenieX=
PF=posługuje=się podziałką liniową do=określania=odległościI=porównuje=odległość 
na=mapie=z=odległością rzeczówistą w=terenieX=
4F=wókonuje=pomiaró=npK=taśmą miernicząI=szacuje=odległości=i=wósokości=w=terenieX=
RF=rozróżnia=w=terenie=i=na=modelu=formó=wópukłe=i=wklęsłeI=wskazuje=takie=formó=
na=mapie=poziomicowejK=
OK Człowiek a środowiskoK rczeńW=
NF=prowadzi=obserwacje=i=proste=doświadczenia=wókazujące=zanieczószczenie=
najbliższego=otoczenia=EpowietrzaI=wodóI=glebóFX=
OF=wójaśnia=wpłów=codziennóch=zachowań w=domuI=w=szkoleI=w=miejscu=zabawó=
na=stan=środowiskaX=
PF=proponuje=działania=sprzójające=środowisku=przórodniczemuX=
4F=podaje=przókładó=miejsc=w=najbliższóm=otoczeniuI=w=któróch=zaszłó=korzóstne=
i=niekorzóstne=zmianó=pod=wpłówem=działalności=człowiekaX=
RF=podaje=przókładó=pozótównego=i=negatównego=wpłówu=środowiska=na=zdrowie=
człowiekaK=
SF=uzasadnia=potrzebę segregacji=odpadówI=wskazując=na=możliwość ich=ponownego=
przetwarzania=Epowołując=się na=właściwości=substancjiFK=
PK hrajobrazó molski i buropóK rczeńW 
NF=rozpoznaje=na=mapie=hipsometrócznej=nizinóI=wóżónó=i=góróX=
OF=charakterózuje=wóbrane=krajobrazó=molskiW=gór=wósokichI=wóżónó=wapiennejI=
nizinnóI=pojeziernóI=nadmorskiI=wielkomiejskiI=przemósłowóI=rolniczó=oraz=
wskazuje=je=na=mapieX=
PF=podaje=przókładó=zależności=międzó=cechami=krajobrazu=a=formami=działalności=
człowiekaX=
4F=wómienia=formó=ochronó=przórodó=stosowane=w=molsceI=wskazuje=na=mapie=parki=
narodoweI=podaje=przókładó=rezerwatów=przórodóI=pomników=przórodó=i=



= PN

gatunków=objętóch=ochronąI=wóstępującóch=w=najbliższej=okolicóX=
RF=wómienia=najważniejsze=waloró=turóstóczne=największóch=miast=molskiI=
ze=szczególnóm=uwzględnieniem=tarszawóI=hrakowaI=ddańskaX=
SF=lokalizuje=na=mapie=buropóW=molskę oraz=państwa=sąsiadujące=z=molską i=ich=stoliceX=
TF=opisuje=krajobrazó=wóbranóch=obszarów=buropó=EśródziemnomorskiI=alpejskiFI=
rozpoznaje=je=na=ilustracji=oraz=lokalizuje=na=mapieK=
4K oóżnorodność roślin i grzóbówK rczeńW 
NF=rozpoznaje=i=opisuje=budowę=mchówI=paprociI=roślin=nasiennóchI=grzóbówI=
OF=rozpoznaje=gatunki=pospolite=i=chronioneI=
PF=przedstawia=sposobó=rozmnażaniaI=rozsiewania=roślin=i=grzóbówI 
4F=podaje=przókładó=negatównego=wpłówu=wóbranóch=gatunków=zwierzątI=roślinI=
grzóbówI=bakterii=i=wirusów=na=zdrowie=człowiekaI=wómienia=zachowania=
zapobiegające=chorobom=przenoszonóm=i=wówołówanóm=przez=nieX=
RF=wómienia=zasadó=postępowania=z=produktami=spożówczómi=od=momentu=zakupu=
do=spożócia=Etermin=przódatnościI=przechowówanieI=przógotowówanie=posiłkówFX=
RK lbserwacjeI doświadczenia przórodnicze i modelowanieK rczeńW 
NF=posługuje=się pojęciem=drobina=jako=najmniejszóm=elementem=budującóm=materięI=
prezentuje=za=pomocą modelu=drobinowego=trzó=stanó=skupienia=ciał=EsubstancjiFX=
OF=opisuje=skład=materii=jako=zbiór=różnego=rodzaju=drobin=tworzącóch=różne=
substancje=i=ich=mieszaninóX=
PF=prezentuje=na=modelu=drobinowóm=właściwości=ciał=stałóchI=cieczó=i=gazów=
Ekształt=i=ściśliwośćFX=
4F=podaje=przókładó=ruchu=drobin=w=gazach=i=cieczach=EdófuzjaF=oraz=przedstawia=te=
zjawiska=na=modelu=lub=schematócznóm=rósunkuX=
RF=obserwuje=proste=doświadczenia=wókazujące=rozszerzalność cieplną ciał=stałóch=
oraz=przeprowadzaI=na=podstawie=instrukcjiI=doświadczenia=wókazujące=
rozszerzalność cieplną gazów=i=cieczóX=
SF=podaje=przókładó=wóstępowania=i=wókorzóstania=rozszerzalności=cieplnej=ciał=
w=żóciu=codziennómI=wójaśnia=zasadę działania=termometru=cieczowegoX=
 
mrzóroda – klasa sf 
 
ldkrówamó=tajemnice=planetóW=rczeń=
NK objaśnia=hierarchiczność=sóstemów=na=podstawie=budowó=tszechświataI=
OK wójaśnia=teorię=heliocentróczną=hopernikaI=
OK====== =wókonuje=proste=modele=rkładu=płonecznego=
PK======projektuje=doświadczeniaI=prezentuje=ich=wóniki=w=formie=graficznejI=
4K======całościowo=postrzega=światI=
RK======analizuje=i=wójaśnia=zjawiska=ruchu=obiegowego=i=obrotowego=wiemi=oraz=ich=
konsekwencjeI=
SK====podaje=przókładó=oddziałówań=magnetócznóchI=grawitacójnóchI=
TK====wskazuje=kontónentó=i=oceanó=na=mapieI=omawia=znaczenie=odkróć=geograficznóch=
UK===odczótuje=położenie=geograficzne=
=
moznajemó=zjawiska=fizóczneW=rczeń=
NK operuje=pojęciamiW=ruchI=prędkośćI=drogaI=czasI=wókonuje=obliczenia=
OK podaje=przókładó=zjawisk=elektrócznóch=w=przórodzieI=
PK bada=omawia=działanie=siłó=tarcia=i=siłó=oporu=w=przórodzieI=
4K bada=przepłów=prądu=elektrócznego=w=wóbranóch=ciałachI=
RK podaje=przókładó=działania=sił=elektrostatócznóchI=



= PO

SK omawia=skutki=przepłówu=prądu=w=domowóch=urządzeniach=elektrócznóchI=zna=zasadó=
bezpieczeństwa=

TK wómienia=źródła=światła=i=dźwięku=
=
ldkrówamó=tajemnice=świata=zwierzątW=rczeń=
NK omawia=przóstosowania=wóbranóch=przedstawicieli=bezkręgowców=do=środowiska=żóciaI=
OK omawia=cechó=budowó=zewnętrznej=wóbranóch=przedstawicieli=bezkręgowcówI=
PK określa=znaczenie=i=rolę=bezkręgowców=w=przórodzieI=
4K omawia=przóstosowania=do=środowiska=przedstawicieli=róbI=płazówI=gadówI=ptaków=

i=ssakówI=
RK rozpoznaje=wóbranóch=przedstawicieli=bezkręgowcówI=kręgowcówI=
SK rozpoznaje=wóbranóch=przedstawicieli=chronionóch=gatunków=kręgowcówI=
TK uzasadnia=potrzebę=ochronó=zwierzątI=zachowania=bezpieczeństwa=w=kontaktach=z=nimi=

oraz=zna=zasadó=właściwej=opieki=nad=zwierzętami=
=
==moznajemó=różnorodność=hrajobrazów=wiemiaW=rczeń=
NK======wskazuje=na=mapie=krajobrazó=EstrefóF=klimatóczneI=krótko=je=charakterózujeI=
OK======rozpoznaje=gatunki=roślin=i=zwierząt=charakteróstócznóch=dla=danego=krajobrazuI=
PK======wskazuje=związki=budowó=i=tróbu=żócia=organizmów=jako=przóstosowań=do=warunków=
danej=strefóI=
4K======odczótuje=i=analizuje=diagramó=klimatóczneI=
RK=====charakterózuje=i==wskazuje=na=mapie=zasięgi=głównóch=stref=roślinności=EbiomówFW=lasów=
tropikalnóchI=pustóńI=terenów=trawiastóchI=roślinności=śródziemnomorskiejI=lasów=klimatu=
umiarkowanegoI=tajgiI=tundróI=pustóni=lodowejI=
SK======wójaśnia=piętrowość=roślinności=górskiejI=
TK======przedstawi=działalność=człowieka=w=poszczególnóch=krajobrazachI=rozumie=potrzebę=
ochronó=ich=bioróżnorodności==
=
moznajemó=substancje=i=ich=przemianó=
NK podaje=przókładó=substancji=prostóch=i=złożonóchI=
OK dzieli=mieszaninó=na=jednorodne=i=niejednorodneI=
PK klasófikuje=roztworóI=biorąc=pod=uwagę=ilość=substancji=rozpuszczonejI=
4K wómienia=czónniki=wpłówające=na=szóbkość=rozpuszczania=się=substancjiI=bada=

właściwości=wóbranóch=substancjiI=
RK przógotowuje=mieszaninó=substancji=Ejednorodne=i=niejednorodneFI=
SK rozdziela=mieszaninóI=przógotowuje=roztworó=i=bada=ich=właściwościI=
TK bada=wpłów=wóbranóch=substancji=i=ich=roztworów=na=wzrost=i=rozwój=roślinI=
UK bada=udział=tlenu=w=niektóróch=przemianach=chemicznóch=

=
ldkrówamóI=jak=się=zmienia=wiemiaW=rczeń=

NK wskazuje=przókładó=działalności=człowieka=w=środowiskuW=działania=niszcząceI=naprawcze=
i=przekształcające=środowisko=

OK omawia=etapó=rozwoju=żócia=na=wiemiI=
PK podaje=przókładó=odnawialnóch=i=nieodnawialnóch=zasobów=przórodóI=
4K podaje=przókładó=globalnóch=zagrożeń środowiska=przórodniczego=wiemiI=
RK podaje=przókładó=międzónarodowej=współpracó=w=zakresie=ochronó=przórodóI=

klasófikuje=zasobó=przórodó=na=wiemiI=
SK prezentuje=międzónarodowe=organizacje=działające=na=rzecz=ochronó=środowiskaI=
TK uzasadnia=znaczenie=międzónarodowej=współpracó=mającej=na=celu=ochronę środowiskaK=



= PP

=
eistoria i społeczeństwo – klasa fs 
 

fK=oefleksja=nad=sobą i=otoczeniem=społecznómK= 
rczeńW=
NF=wójaśniaI=w=czóm=wóraża=się odmienność i=niepowtarzalność każdego=człowiekaX=
OF=podaje=przókładó=różnorodnóch=potrzeb=człowieka=oraz=sposobó=ich=zaspokajaniaX=
PF=wójaśnia=znaczenie=rodzinó=w=żóciu=oraz=wskazuje=przókładó=praw=i=obowiązków=
przósługującóch=poszczególnóm=członkom=rodzinóX=
4F=wóraża=opinię na=temat=kultówowania=tradócji=i=gromadzenia=pamiątek=
rodzinnóchX=
RF=charakterózuje=społeczność szkolnąI=z=uwzględnieniem=swoich=praw=i=
obowiązkówX=
SF=podaje=przókładó=działań samorządu=uczniowskiego=w=swojej=szkoleX=
TF=tłumaczóI=odwołując=się do=przókładówI=na=czóm=polega=postępowanie=
sprawiedliweX=
UF=wójaśniaI=w=czóm=przejawia=się uprzejmość i=tolerancjaX=
VF=podaje=przókładó=konfliktów=międzó=ludźmi=i=proponuje=sposobó=ich=
rozwiązówaniaK=
ffK=„jała=ljczózna”K==
rczeńW=
NF=opisuje=swoją „małą ljczóznę”I=uwzględniając=tradócję historócznoJkulturową 
i=problemó=społecznoJgospodarczeX=
OF=zbiera=informacje=o=rozmaitóch=formach=upamiętniania=postaci=i=wódarzeń z=
przeszłości=„małej=ljczóznó”X=
PF=wskazuje=na=planie=miejscowościI=siedzibę władz=lokalnóch=i=na=przókładach=
omawia=zakres=działań oraz=sposobó=powołówania=władzK=
fffK=ljczóznaK==
rczeńW=
NF=wómienia=i=tłumaczó=znaczenie=najważniejszóch=świąt=narodowóchI=sómboli=
państwowóch=i=miejsc=ważnóch=dla=pamięci=narodowejX=
OF=wskazuje=na=mapie=i=opisuje=główne=regionó=molskiX=
PF=wómienia=mniejszości=narodowe=i=etniczne=żójące=w=molsce=i=na=wóbranóch=
przókładach=opisuje=ich=kulturę i=tradócje=oraz=wómienia=miejsca=największóch=
skupisk=molaków=na=świecieK=
fsK=eistoria=jako=dziejeK==
rczeńW=
NF=odróżnia=historię rozumianą jako=dziejeI=przeszłość od=historii=rozumianej=jako=
opis=dziejów=przeszłościX=
OF=wójaśniaI=na=czóm=polega=praca=historókaX=
PF=podaje=przókładó=różnóch=źródeł=historócznóch=i=wójaśniaI=dlaczego=należó=je=
chronićK=
sK=cundamentó=buropóK==
rczeńW=
NF=wójaśnia=znaczenie=wónalazku=pisma=dla=wspólnotó=ludzkiejX=
OF=opisuje=żócie=w=Atenach=peróklejskichI=użówając=pojęćW=teatrI=filozofiaI=bogowie=
olimpijscó=EweusI=AtenaI=ApolloFI=mitó=EeeraklesI=ldóseuszFI=olimpiadaX=
PF=charakterózuje=osiągnięcia=ozómuI=użówając=pojęć i=terminówW=prawo=rzómskieI=
drogiI=wodociągiX=
4F=opisuje=narodzinó=chrześcijaństwa=i=jego=rozpowszechnianie=w=czasach=
starożótnóchK=



= P4

 

eistoria i społeczeństwo – klasa s 
 
fK=maństwo=polskie=za=miastówK==
rczeńW=
NF=opowiada=legendó=o=miaście=i=mopielu=oraz=iechuI=Czechu=i=ousieI=a=także=
rozpoznaje=cechó=charakteróstóczne=legendóX=
OF=wskazuje=na=mapie=dniezno=i=państwo=jieszka=fX=
PF=opisuje=panowanie=jieszka=fI=umiejscawiając=je=w=czasie=i=użówając=pojęćW=
plemięI=gródI=drużónaI=książęX=
4F=opowiada=historię zjazdu=gnieźnieńskiegoI=uwzględniając=postacieW=śwK=tojciechaI=
Bolesława=Chrobrego=i=lttona=fffX=
RF=wskazuje=na=mapie=hraków=i=państwo=hazimierza=tielkiegoI=umiejscawiając=je=
w=czasieX=
SF=opowiada=o=panowaniu=hazimierza=tielkiegoI=z=uwzględnieniem=powstania=
Akademii=hrakowskiej=i=ucztó=u=tierzónkaK===================================================================================
ffK=jnisiW==========================
rczeńW=
NF=opisuje=klasztor=średniowiecznó=i=trób=żócia=mnichówI=użówając=pojęćW=zakonI=
regułaI=ubóstwoX=
OF=charakterózuje=postać śwK=cranciszka=z=AsóżuK=
fffK=oócerzeK=
rczeńW=
NF=charakterózuje=zamek=średniowiecznó=i=jego=mieszkańcówX=
OF=opisuje=charakteróstóczne=cechó=wzoru=osobowego=średniowiecznego=rócerzaK=
fsK=jieszczanieK==
rczeńW=
NF=opisuje=miasto=średniowieczneI=użówając=pojęćW=kupiecI=rzemieślnikI=cechI=
burmistrzI=samorząd=miejskiI=rónekI=muró=miejskieX=
OF=porównuje=warunki=żócia=w=mieście=średniowiecznóm=i=współczesnómK=
sK=ChłopiK=
rczeńW=
NF=opisuje=warunki=żócia=na=wsi=średniowiecznejX=
OF=porównuje=żócie=chłopa=z=żóciem=rócerza=i=mieszczaninaK=
sfK=ldkrócie=kowego=ŚwiataK==
rczeńW=
NF=umieszcza=hrzósztofa=holumba=i=jego=pierwszą odkrówczą wóprawę w=czasie=
i=w=przestrzeniX=
OF=opisuje=odkrócie=hrzósztofa=holumbaI=użówając=pojęćW=karawelaI=kowó=ŚwiatI=
fndianieI=broń palnaX=
PF=wómienia=następstwa=wópraw=odkrówczóch=dla=buropó=i=dla=AmerókiK=
sffK=jikołaj=hopernik=i=jego=odkrócieK==
rczeńW=
NF=opowiada=o=żóciu=jikołaja=hopernikaI=użówając=pojęćW=uczonóI=astronomI=
odkrócie=naukoweX=
OF=opisuje=i=umieszcza=w=czasie=odkrócie=jikołaja=hopernikaI=wójaśniającI=co=znaczó=
powiedzenieW=„tstrzómał=płońceI=ruszół=wiemię”K=
sfffK=gadwiga=i=gagiełłoK==
=rczeńW=
NF=wskazuje=na=mapie=tielkie=hsięstwo=iitewskieX=
OF=wójaśnia=przóczónó=unii=polskoJlitewskiejX=



= PR

PF=charakterózuje=osobę gadwigi=i=wómienia=jej=zasługi=dla=kulturó=polskiejX=
4F=opowiada=o=przóczónach=i=skutkach=bitwó=pod=drunwaldemK=
=fuK=awór=gagiellonówK==
=rczeń: 
opisuje=żócie=dworskie=na=tawelu=w=okresie=panowania=wógmuntówI=użówając=pojęćW=dwórI=
paziowieI=komnataI=arrasK=
uK=molski=szlachcicK=
rczeńW=
NF=charakterózuje=obowiązki=szlachcica=wobec=państwaI=użówając=pojęćW=sejmI=
sejmikI=pospolite=ruszenieX=
OF=opisuje=działalność gospodarczą polskiej=szlachtóI=użówając=pojęćW=folwarkI=
pańszczóznaI=kmiecieI=spichlerzI=spław=rzecznó=–=tisłą do=ddańskaK=
=ufK=ozeczpospolita=lbojga=karodówK==
=rczeńW=
NF=wójaśniaI=na=czóm=polegała=unia=lubelska=i=wskazuje=na=mapie=ozeczópospolitą 
lbojga=karodówX=
OF=opisujeI=w=jaki=sposób=dokonówano=wóboru=królaI=użówając=pojęćW=elekcjaI=pole=
elekcójneI=koronacjaK=
uffK=ozeczpospolita=w=usff=wK==
rczeńW=
NF=sótuuje=w=czasie=i=omawia=wódarzenia=potopu=szwedzkiegoI=z=uwzględnieniem=
obronó=Częstochowó=i=postaci=ptefana=CzarnieckiegoX=
OF=sótuuje=w=czasie=i=opisuje=wóprawę wiedeńską gana=fff=pobieskiegoI=użówając=
pojęćW=oblężenieI=odsieczI=sułtanI=husariaK=
ufffK=rpadek=f=ozeczópospolitejK==
=rczeńW=
NF=podaje=przókładó=naprawó=państwa=polskiego=za=panowania=ptanisława=Augusta=
moniatowskiegoI=z=uwzględnieniem=honstótucji=P=majaX=
OF=omawia=i=sótuuje=w=czasie=wódarzenia=powstania=kościuszkowskiegoI=użówając=
pojęćW=naczelnik=powstaniaI=przósięga=hościuszkiI=kosónierzóX=
PF=wójaśniaI=w=jakich=okolicznościach=doszło=do=upadku=państwa=polskiegoI=podaje=
datę fff=rozbioruK=
=
eistoria i społeczeństwo – klasa sf 
 
fK=jój=krąg=cówilizacójnóW=
rczeńW=
NF wna=pojęcie=rewolucji=przemósłowej=i=jej=znaczenie=dla=rozwoju=buropó=i=świata=
OF wna=różne=sóstemó=społeczne=E=kapitalizmI=socjalizmI=komunizmI=państwo=totalitarne=F=
PF tie=jak=sprawowano=władzę=w=ufu==i=uu=wiekuI=zna=prawa=i=obowiązki=obówateli=
4F motrafi=wómienić=wónalazki=ufu=i=uu=wieku=
RF tie=jak=żóli=ludzie=na=wsi=i=w=mieście=w=ufu=i=uu=wiekuI=zna=rolę=pracó=w=żóciu=

indówidualnóm=i=społecznóm=
ffK=joja=ojczóznaW====================================================================================================================================================================================
rczeńW=
NF wna=sótuację=w=molsce=podczas=rozbiorów=–=formó=walki=o=niepodległość=–=powstania=
narodowe=
OF=motrafi=opowiedzieć==sótuacji=molski=podczas=f=i=ff=wojnó=światowej=–=walkach=na=różnóch=
frontachI=odzóskaniu=niepodległościI=okresie=międzówojennómI=wojnie=polskoJsowieckiejI=
okupacji=niemieckiej=i=radzieckiejI=walkach=molaków=na=różnóch=frontach=



= PS

PF=Charakterózuje=osobó=o=zasadniczóm=znaczeniu=dla=losów=narodu=i=państwa=polskiego=w=
ufu=i=uu=wK=E=mK=tósockiI=oK=TrauguttI=gK=miłsudskiI=oK=amowskiI=fK=gK=maderewskiI=gK=mK=ffK=iK=
tałęsaI===TK=jazowiecki=…F=
4F=lpisuje=czasó=moiJu=
RF=wna=sómbole=i=święta=narodoweI=religijne=i=państwowe=
fffK=molska=w=buropie=i=na=świecieW=================================================================================================
rczeńW======================================================================================================================================================
aostrzega=rolę=molski=w=kbI=lkw=–=zna=kierunki=współpracóI=procesó=integracji=
fsK=molskie=dziedzictwo=kulturowe==============================================================================================
rczeńW=
oozumie=potrzebę=przekazówania=wartości=patriotócznóchI=szacunku=dla=osiągnięć=
poprzedników=
sK=pótuacja=we=współczesnóm=świecieW=================================================================================================
rczeńW=
NF=aocenia=rolę=ekologii=dla=przetrwania=następnóch=pokoleń=
OF=oozumie=konieczność=walki=z=terrorózmem=i=przemocą=
PF=tie=jak=duże=znaczenie=dla=przószłości=ma=podbój=kosmosu=
 

juzóka J klasa fsK 
=

rczeń=W=
· śpiewa=ze=słuchu=lub=z=wókorzóstaniem=nut=piosenki=z=repertuaru=dziecięcego=i=

popularnegoI=wóbrane=pieśni=patriotóczneI=kanonó=Eminimum==NM=utworówFI=
· =wómienia=i=stosuje=wartości=rótmiczne=nut=i=pauzI=
· =wóklaskuje=i=gra=ze=słuchu=oraz=z=wókorzóstaniem=nut=proste=schemató=rótmiczne=
· odczótuje=oraz=zapisuje=elementó=notacji=muzócznej=–=nazwó=siedmiu=dźwięków=gamó=

oraz=ich=położenie=na=pięciolinii=
· =zna=podstawowe=elementó=pisma=nutowego=–=pięcioliniaI=klucz=wiolinowóI=gamaI=
· =zna=polskie=tradócje=bożonarodzenioweI=
· =tómienia=i=rozpoznaje=polskie=tańce=narodowe=–=polonezI=krakowiakI=kujawiakI=

oberekI=mazur=
· zna=instrumentó=perkusójne=melodóczne=i=niemelodóczneI=
· =zna=i=rozróżnia=brzmienie=głosów=ludzkichI=
· potrafi=wókonać=prostó=instrument=perkusójnóI=
· potrafi=wómienić=i=opisać=proste=formó=muzóczne=–=forma=ABI=ABA=
· potrafi=wóklaskać=rótmó=tańców=polskich=E=oberekI=kujawiakI=krakowiakI=polonezI=

mazurFI=
· wómienia=polskie=pieśni=patriotóczneI=
· =zna=genezę=i=śpiewa=z=pamięci=4=zwrotki=hómnu=narodowegoI=
· omawia=najważniejsze=faktó=z=żócia=cK=ChopinaI=
· =gra=na=dzwonkach=chromatócznóch=wóbrane=melodie=z=nutI=
· wójaśnia=terminW=chaJchaI=wókonuje=podstawowó=krok=chaJchóI=

=

juzókaJ klasa s=
 

rczeń=W=
· śpiewa=ze=słuchu=lub=z=wókorzóstaniem=nut=piosenki=z=repertuaru=dziecięcego=i=

popularnegoI=wóbrane=pieśni=patriotóczneI=kanonó=Eminimum==NM=utworówFI=
· wójaśnia=znaczenie=kropki=przó=nucieI=
· wókonuje=w=grupie=ćwiczenia=rótmiczneI=
· tłumaczó=znaczenie=terminu=metrumI=



= PT

· taktuje=w=grupieI=
· wómienia=znaki=chromatóczne=i=wójaśnia=ich=funkcjęI=
· tłumaczó=znaczenie=terminówW=melodiaI=półtonI=całó=tonI=akompaniamentI=trójdźwiękI=
· wójaśnia=terminóW=dónamikaI=barwa=dźwiękuI=tempoI=artókulacjaI=
· wójaśnia=terminóW=folklorI=etnografiaI=zna=polskie=instrumentó=ludoweI===
· zna=kompozótorów=epoki=baroku=–=gKpKBachI=gKcK=eaendelI=AKsivaldiI=
· omawia=najważniejsze=faktó=z=żócia=ptK=joniuszkiI=
· wójaśnia=terminW=opera=narodowaI=
· wómieni=części=operó=i=przókładó=kilku=operI=
· potrafi=ułożyć=prostó=akompaniament=rótmicznó=na=instrumentó=perkusójneI=
· wójaśnia=znaczenie=terminówW=baletI=taniec=klasócznóI=paczkaI=trókotI=baletkiI=pointóI=

pasI=
· zna=i=klasófikuje=instrumentó=strunoweI=rozpoznaje=ich=brzmienieI=
· wójaśnia=budowę=formó=ABAI=ABANI=rondo=muzóczne=
· wieI=co=to=jest=pentatonika=
· gra=wóbrane=melodie=na=dzwonkach=chromatócznóchI=
· wójaśnia=terminW=salsaI=wókonuje=podstawowó=krok=salsóK=

=

juzóka J klasa sf=
=

rczeń=W=
· śpiewa=ze=słuchu=lub=z=wókorzóstaniem=nut=piosenki=z=repertuaru=dziecięcego=i=

popularnegoI=wóbrane=pieśni=patriotóczneI=kanonó=Eminimum==NM=utworówFI=
· potrafi=zagrać=proste=melodie=na=dzwonkach=chromatócznóch=
· potrafi=ułożyć=prostó=akompaniament=rótmicznó=na=instrumentó=

perkusójne=
· potrafi=wómienić=cechó=chorału=gregoriańskiego=
· wómienia=cechó=muzóki=renesansu=
· wómienia=i=opisuje=tańce=renesansowe=
· wómieni=części=operó=i=przókładó=kilku=oper=
· wieI=co=to=jest=polifonia=i=homofonia=
· wie=co=to=jest=fuga=
· wómienia=tańce=narodowe=i=tańce=dworskie=
· wójaśnia=budowę=formóW=wariacja=
· potrafi=rozróżnić=i=opisać=budowę=instrumentów=dętóch=
· rozróżnia=brzmienia=instrumentów=
· potrafi=podać=genezę=pieśni=patriotócznóch=

=
mlastóka – klasa fs 
 
Tworzenie=wópowiedziK==
rczeńW=
J=podejmuje=działalność=twórczą=posługując=się środkami=wórazu=plastócznego=stosującW=linie=
i=punktI=konturI=narzędzia=i=podłoża=rósunkoweI=światłocień=i=plamę=walorowąI=barwó=
Epodstawowe=i=pochodneI=dopełniające=i=złamaneI=ciepłe=i=zimneFI=techniki=malarskie=
EakwareleI=temperó=lub=farbó=plakatoweFI=techniki=pasteloweI=kolaż=EfotokolażFI=frotaż=
Analiza=i=interpretacja=tekstów=kulturóJ=recepcja=sztukiK==
rczeńW=
J=rozpoznaje=wóbrane=dzieła=sztuk=plastócznóch=należące=do=polskiego=i=europejskiego=
dziedzictwa=kulturó=



= PU

ldbiór=wópowiedzi=i=wókorzóstanie=zawartóch=w=nich=informacjiK==
rczeńW=
J=korzósta=z=przekazów=medialnóch=oraz=stosuje=ich=wótworó=w=swojej=działalności=twórczej=
Ezgodnie=z=elementarną=wiedzą=o=prawach=autoraFK=
 
hlasa s 
=
ldbiór=wópowiedzi=i=wókorzóstanie=zawartóch=w=nich=informacjiK==
rczeńW=
NF=korzósta=z=przekazów=medialnóch=oraz=stosuje=ich=wótworó=w=swojej=działalności=twórczej=
Ezgodnie=z=elementarną=wiedzą=o=prawach=autoraF=
OK=określa=swoją=przónależność=kulturową=poprzez=kontakt=z=wóbranómi=dziełami=sztuki=i=
zabótkami=E=muzeumF=
Analiza=i=interpretacja=tekstów=kulturóJ=recepcja=sztukiK==
rczeńW=
J=rozpoznaje=wóbrane=dzieła=sztuk=plastócznóch=należące=do=polskiego=i=europejskiego=
dziedzictwa=kulturó=
Tworzenie=wópowiedziK==
rczeńW=
J=podejmując=działalność=twórczą=posługuje=pi=podstawowómi=środkami=wórazu=
plastócznegoEklasa=fsFI=potrafi=omówić=i=zastosować=w=działalności=twórczej=zasadó=
kompozócjiW=centralnejI=rótmicznejI=sómetrócznej=i=asómetrócznejI=otwartej=i=zamkniętejI=
statócznej=i=dónamicznej=oraz=perspektówóW=rzędowejI=kulisowejI=linearnejI=powietrznej=i=
malarskiejK=
=

mlastóka J klasa sf 
 

Analiza=i=interpretacja=tekstów=kulturóJ=recepcja=sztukiK==
rczeńW=
NK=rozróżnia=określone=dóscóplinó=w=takich=dziedzinach=jakW=architekturaI=wzornictwo=
przemósłowe=i=rzemiosło=artóstóczneI=malarstwoI=rósunekI=grafikaI=rzeźba=i=współczesne=
formó=twórczości=
OK=rozpoznaje=wóbrane=dzieła=architekturó=i=sztuk=plastócznóch=należące=do=polskiego=i=
europejskiego=dziedzictwa=kulturó=oraz=opisuje=ich=funkcje=i=cechó=charakteró=stóczne=na=tle=
epoki=Eposługując=się=podstawowómi=terminami=i=pojęciami=właściwómi=dla=tóch=dziedzin=
sztukiFK=
=

ldbiór=wópowiedzi=i=wókorzóstanie=zawartóch=w=nich=informacji=–=percepcja=sztukiK==
rczeńW=
J==korzósta=z=przekazów=medialnóch=oraz=stosuje=ich=wótworó=w=swojej=działalności=twórczej=
Ezgodnie=z=elementarną=wiedzą=o=prawach=autoraF=
 

wajęcia techniczne – klasa fs 
 

rczeńW=
NK potrafi=prawidłowo=zorganizować=stanowisko=pracóX=
OK rozumie=konieczność=bezpiecznej=i=zdóscóplinowanej=pracó=na=stanowisku=roboczómX=
PK potrafi=wómienić=kolejność=działań=Eoperacji=technologicznóchFX=
4K potrafi=wókonać=pracę=według=przójętóch=założeńX=
RK poprawnie= posługuje= się= terminamiW= pojazd= uprzówilejowanó= skrzóżowanie=

równorzędneI= skrzóżowanie= z= drogą= z= pierwszeństwem= przejazduI= włączanie= się= do=
ruchuI= skręcanieI= wómijanieI= omijanieI= wóprzedzanieI= zawracanieI= znaki= drogowe=



= PV

pionowe= EostrzegawczeI= zakazuI= nakazuI= informacójneF= i= poziomeI= przejście= dla=
pieszóchI=drogaI=chodnikI=droga=rowerowaI=jezdniaX=

SK potrafi=odczótać=gestó=osobó=kierującej=ruchemX=
TK potrafi=wómienić=zasadó=zapewniające=rowerzóście=bezpieczeństwo=na=drodzeX=
UK potrafi=wójaśnićI=na=czóm=polega=zasada=ograniczonego=zaufaniaX=
VK potrafi=wómienić=najczęstsze=przóczónó=wópadków=z=udziałem=rowerzóstówX=
NMK potrafi= podać= nazwó= elementów= wóposażenia= rowerzóstóI= zwiększającóch= jego=

bezpieczeństwo=na=drodzeX=
NNK potrafi=podać=zasadó=pierwszeństwa=przejazdu=na=różnóch=skrzóżowaniachX=
NOK potrafi=wómienić=kolejne=czónności=rowerzóstó=włączającego=się=do=ruchuX=
NPK potrafi= rozróżnić= poszczególne= rodzaje= znaków= drogowóch= i= podaje= ich= cechó=

charakteróstóczneX=
N4K potrafi=wókonać=podstawowe=manewróX=
NRK potrafi=sprawnie=poruszać=się=roweremX=
NSK potrafi=dostosować=prędkość=jazdó=do=warunków=drogowóchX=
NTK potrafi=prawidłowo=ocenić=prędkość=pojazduX=
NUK potrafi=opisaćI=w=jaki=sposób=należó=przógotować=rower=do=jazdóX=
NVK potrafi=przeprowadzić=konserwację=roweruX=
OMK potrafi=wómienić=układó=w=rowerzeX=
ONK potrafi=wómienić=elementó=obowiązkowego=wóposażenia=roweruX=
OOK potrafi=wómienić=warunki=niezbędne=do=zdobócia=kartó=rowerowejX=
OPK potrafi=wókazać=się=podzielnością=uwagiX=
O4K potrafi=podać=najczęstsze=przóczónó=wópadków=powodowanóch=przez=pieszóchX=
ORK potrafi=ustalićI= jak=należó=zachować=się=w=określonóch=sótuacjach=na=drodzeI=abó=nie=

doszło=do=wópadkuX=
OSK potrafi=wómienić=numeró=telefonów=alarmowóchX=
OTK potrafi=przedstawićI=jak=prawidłowo=wezwać=służbó=ratownicze=na=miejsce=wópadkuX=
OUK potrafi=uzasadnić=konieczność=noszenia=odblaskówX=
OVK potrafi= opisać= sposób= przechodzenia= przez= jezdnię= na= przejściach= dla= pieszóch= z=

sógnalizacją świetlną=i=bez=niejX=
PMK potrafi=wójaśnićI=jak=zapobiegać=wópadkom=w=szkoleX=
PNK potrafi=określić=przebieg=drogi=ewakuacójnej=w=szkoleX=
POK potrafi=rozróżnić=znaki=bezpieczeństwaX=
PPK potrafi=prawidłowo=wójaśnić=pojęciaW=kodeks=drogowó=oraz=generalne=zasadó=zawarte=

w=ustawie=prawo=o=ruchu=drogowómX=
=

wajęcia techniczne – klasa s 
=
rczeńW=

NK potrafi=prawidłowo=zorganizować=stanowisko=pracóX=
OK rozumie=konieczność=bezpiecznej=i=zdóscóplinowanej=pracó=na=stanowisku=roboczómX=
PK potrafi=wómienić=kolejność=działań=Eoperacji=technologicznóchFX=
4K potrafi=wókonać=pracę=według=przójętóch=założeńX=
RK poprawnie= posługuje= się= terminamiW= włóknoI= tkaninaI= dzianinaI= ściegI= konserwacja=

odzieżóI=włókna=roślinneI=surowce=wtórneI=papierI=tekturaI=kartonI=drewnoI=materiałó=
drewnopochodneI= metalI= stopI= niemetalI= metale= żelazneI= metale= nieżelazneI= odpadóI=
recóklingI=surowce=organiczneI=surowce=wtórneI=segregacjaX=

SK potrafi=określić=pochodzenie=włókienI=rodzaje=metaliX=
TK potrafi= rozróżnić= materiałó= włókienniczeI= wótworó= papierniczeI= rodzaje= materiałów=

drewnopochodnóchX=
UK potrafi=omówićI=w=jaki=sposób=otrzómuje=się=metaleX=



= 4M

VK potrafi=podać=nazwó=surowców=wókorzóstówanóch=do=produkcji=papieruX=
NMK potrafi=wójaśnić=znaczenie=sómboli=umieszczonóch=na=metkach=odzieżowóchX=
NNK potrafi=wókonać=próbki=poszczególnóch=ściegówX=
NOK potrafi=dobrać=odpowiednie=narzędzia=do=obróbkiX=
NPK potrafi= prawidłowo= posługiwać= się= narzędziami= do= obróbki= papieruI= materiałów=

włókienniczóch=i=tworzów=sztucznóchX=
N4K potrafi=omówić=sposobó=zagospodarowania=odpadówX=
NRK potrafi= wójaśnićI= do= czego= wókorzóstuje= się= rósunek= technicznó= oraz= pismo=

techniczneX=
NSK potrafi=prawidłowo=posługiwać=się=przóborami=do=kreślenia=i=pomiaruX=
NTK potrafi=odwzorować=pismem=technicznóm=poszczególne=literó=i=cófróX=
NUK potrafi=wópełnić=arkusz=pisma=technicznegoX=
NVK potrafi=rozróżnić=linie=rósunkowe=i=wómiaroweX=

=

wajęcia techniczne – klasa sf 
=

rczeńW=
NK potrafi=prawidłowo=zorganizować=stanowisko=pracóX=
OK rozumie=konieczność=bezpiecznej=i=zdóscóplinowanej=pracó=na=stanowisku=roboczómX=
PK potrafi=wómienić=kolejność=działań=Eoperacji=technologicznóchFX=
4K potrafi=wókonać=pracę=według=przójętóch=założeńX=
RK potrafi=dobrać=odpowiednie=narzędzia=do=obróbkiX=
SK poprawnie=posługuje=się=terminamiW=instalacjaI=elektrowniaI=tablica=rozdzielczaI=

bezpiecznikiI=sprzęt=audio=–=wideoI=rzutowanie=prostokątneI=rzutniaI=rzut=głównóI=rzut=
bocznóI=rzut=z=góróI=rzutowanie=aksonometróczneI=izometriaI=dimetria=ukośna=i=
prostokątnaX=

TK potrafi=wómienić=rodzaje=budónków=mieszkalnóch=i=je=scharakterózowaćX=
UK potrafi=podać=nazwó=zawodów=związanóch=z=budową=domuX=
VK potrafi=omówić=kolejne=etapó=budowó=domuX=
NMK potrafi=wómienić=nazwó=elementów=konstrukcójnóch=budónków=mieszkalnóchX=
NNK potrafi=rozpoznać=i=odczótać=planó=poziome=i=pionowe=budónków=mieszkalnóchX=
NOK umie=wómienić=instalacje=znajdujące=się=w=budónku=mieszkalnómX=
NPK potrafi=wójaśnićI=na=czóm=polega=racjonalne=gospodarowanie=nośnikami=energiiX=
N4K potrafi=odczótać=urządzenia=przónależne=do=danej=instalacji=na=podstawie=rósunku=

schematócznegoX=
NRK potrafi=planować=zakupó=oraz=inne=wódatki=związane=z=utrzómaniem=domuX=
NSK potrafi=omówićI=jakie=funkcje=pełni=pokój=nastolatkaX=
NTK potrafi=określić=zastosowanie=urządzeń=audio=–=wideo=w=domuX=
NUK potrafi=prawidłowo=posługiwać=się=przóborami=do=kreślenia=i=pomiaruX=
NVK potrafi=rozróżnić=linie=rósunkowe=i=wómiaroweX=
OMK potrafi=czótać=rósunek=perspektówicznóX=
ONK potrafi=odczótać=wómiaró=prostego=przedmiotuX=
OOK potrafi=zapisać=liczbó=wómiarowe=zgodnie=z=zasadamiX=
OPK potrafi=narósować=w=rzucie=prostokątnóm=znane=Eo=nieskomplikowanóm=wóglądzieF=

przedmiotóX=
O4K umie=zwómiarować=przedmiot=na=rósunkuX=
ORK potrafi=wókonać=oraz=uzupełnić=rósunki=brół=w=izometrii=i=dimetrii=ukośnejX=
OSK potrafi=rozpoznać=na=schemacie=omawiane=części=mechaniczne=i=elektróczneX=
OTK potrafi=zmontować=z=gotowóch=elementów=modele=maszón=i=urządzeńX=

=

wajęcia komputerowe – klasa fs 



= 4N

rczeńW=

NK potrafi=wómienić=podstawowe=zasadó=bezpiecznej=pracó=z=komputeremX=
OK potrafi=omówić=przókładowe=zastosowania=komputeraX=
PK rozumieI= że= niektóre= gró= komputerowe= mogą= zawierać= elementó= przemocó= i=

okrucieństwa=i=nie=należó=z=nich=korzóstaćX=
4K potrafi=uruchomić=program=z=wókazu=programów=w=menu=ptart= i=poprawnie=kończóć=

pracę=programuX=
RK potrafi= wómienić= podstawowe= elementó= okna= programu= oraz= omówić= przókładowe=

menu=programuX=
SK potrafi=tworzóć=prostó=rósunek=w=programie=maint= Ekorzóstając= z= narzędzi=mrostokątI=

blipsaI=AerografI=mędzelI=lłówek=i=iinia=oraz=możliwości=wóboru=koloru=pierwszego=
planu=i=koloru=tłaFX=

TK potrafi=napisać=prostó=tekstI=korzóstając=z=edótora=tordmad=lub=tordX=
UK potrafi=zapisać=wielkie=literó=i=polskie=znaki=diakrótóczne=EąI=ćI=ęI=łI=ńI=óI=śI=żI=źFX=
VK potrafi=pracować=z=dwoma=oknami=programów=uruchomionóch=jednocześnieX=
NMK potrafi= wómienić= podobne= elementó= okien= programówW= edótora= grafiki= i= edótora=

tekstuX=
NNK rozumie= przeznaczenie= elementów= zestawu= komputerowego= EmonitorI= mószI=

klawiaturaF=i=wómienia=nazwó=niektóróch=części=zamkniętóch=we=wspólnej=obudowie=
Epłóta=głównaI=procesorI=pamięć=operacójnaI=dósk=twardóFX=

NOK zna=podstawowe=zasadó=pracó=w=szkolnej=ElokalnejF=sieci=komputerowej=i=loguje=się=do=
szkolnej=sieciX=

NPK potrafi=zapisać=rósunek=w=pliku=w=folderze=domóślnómX=
N4K potrafi=przeglądać=strukturę=folderów=w=celu=odszukania=i=otwarcia=plikuX=
NRK potrafi=tworzóć=własne=folderóX=
NSK potrafi=wprowadzić=napisó=w=obszarze=rósunku=Eustala=parametró=czcionki=takieI= jakW=

krójI=rozmiarI=kolorI=pochólenieI=pogrubienieI=podkreślenieFX=
NTK potrafi=tworzóć=kopię=zaznaczonego=fragmentu=rósunkuX=
NUK rozumieI= jak= tworzó=się= akapitó=w= nowóm=dokumencie= tekstowóm= i=ustawia=wcięcie=

pierwszego=wierszaX=
NVK potrafi= przenieść= poznane= zasadó= zapisu= i= odczótu= dokumentów= graficznóch= na=

dokumentó=tekstoweX=
OMK potrafi=formatować=akapitó=według=podanóch=reguł=Estosuje=wórównówanie=do=środkaI=

do= lewej= i= do= prawej= oraz= justowanieI= zmienia= odstęp= międzó= akapitamiI= stosuje=
interlinięFX=

ONK potrafi=zmienić=parametró=czcionek=EkrójI=rozmiarI=kolorI=pogrubienieI=pochólenieFX=
OOK potrafi=stosować=listó=wópunktowane=i=numerowaneX=
OPK potrafi= podać= przókładó= zagadnień= na= tematI= któróch= można= znaleźć= informacje= w=

fnternecieX=
O4K potrafi= wószukać= stronę= internetową= o= wskazanóm= adresieX= otwiera= i= przegląda=

wskazane=stronó=internetowe=w=przeglądarceX=
ORK potrafi= korzóstać= z= wószukiwarki= internetowej= Ewószukuje= stronó= zawierające=

określone=słowo=i=kilka=słówFX=
=

wajęcia komputerowe – klasa s 
=

rczeńW=
NK potrafi=wómienić=podstawowe=zasadó=bezpiecznej=pracó=z=komputeremX=
OK potrafi=omówić=podobieństwa=i=różnice=międzó=pocztą=tradócójną=a=elektronicznąX=
PK rozumieI=czóm=są=poczta=elektroniczna=i=adres=eJmailX=



= 4O

4K potrafi=pisaćI=wósółać=listó=elektroniczneI=odbierać=listó=elektroniczne=i=odpowiadać=na=
nieX=

RK potrafi=dołączać=załączniki=do=listówX=
SK potrafi=tworzóć=książkę=adresowąX=
TK potrafi=stosować=podstawowe=zasadó=netókietóX=
UK zna= zagrożenia= wónikające= z= komunikowania= się= przez= fnternet= z= nieznajomómi=

osobamiX=
VK potrafi=wómienić= i=omówić=podstawowe=zasadó=ochronó=komputera=przed=wirusami= i=

innómi=zagrożeniami=przenoszonómi=przez=fnternetX=
NMK potrafi=rósować=wielokątóI=korzóstając=z=narzędzia=tielokątX=
NNK potrafi= stosować= narzędzie= hrzówa= do= tworzenia= rósunkówI= przekształcać= obraz=

Ewókonując=odbicia=lustrzaneI=obrotóI=pochólanie=i=rozciąganie=obrazuFX=
NOK wieI=z=czego=składa=się=obraz=komputerowó=i=jaka=jest=funkcja=kartó=graficznejX=
NPK potrafi=korzóstać=z=narzędzia=iupa=do=powiększania=obrazuX=
N4K potrafi=wókorzóstać=możliwość=włączenia=linii=siatkiI=abó=poprawiać=rósunkiX=
NRK potrafi=omówić=nośniki=pamięci=masowejI=podając=przókładowe=pojemnościX=
NSK wieI= że= korzóstając= z= programu= komputerowegoI= należó= pamiętać= o= przestrzeganiu=

warunków=określonóch=w=umowie=licencójnejX=
NTK wieI=co=to=są=zasobó=komputeraX==
NUK potrafi=przenosić=i=usuwać=plikiI=stosując=metodę=przeciągnij=i=upuśćX=
NVK potrafi=wómienić=i=stosować=różne=rodzaje=umieszczenia=obrazu=względem=tekstuX=
OMK potrafi=wkleić=do=tekstu=fragment=rósunkuX==
ONK potrafi=wstawić=do=tekstu=clipartX=
OOK zna=i=stosuje=podstawowe=możliwości=formatowania=obrazu=umieszczonego=w=tekście=

Ezmiana=położeniaI=zmiana=rozmiarówI=przócinanieI=ustalanie=kolejności=w=przópadku=
kilku=obrazówI=punktó=zawijaniaI=rozjaśnianie=obrazu=i=jego=obracanieFX=

OPK potrafi=wókonać=zdjęcie=EzrzutF=ekranu=monitoraX=
O4K potrafi=wóróżnić=fragmentó=tekstuI=stosując=obramowanie=i=cieniowanieX=
ORK potrafi=wókonać=obramowanie=stronóX=
OSK potrafi=wókonać=ozdobne=napisóI=stosując=tordArtóX=
OTK potrafi=wstawić=do=tekstu=hształtó=EAutokształtóFX=
OUK zna=budowę=tabeli=i=pojęciaW=wierszI=kolumnaI=komórkaX==
OVK potrafi= wstawić= do= tekstu= prostą= tabelęI= dane= do= komórekI= dodać= nowe= kolumnóI=

dodać=obramowanie=i=cieniowanieX=
PMK potrafi= tworzóć= rósunki= w= bdótorze= postaciI= korzóstając= z= umiejętności= rósowania=

zdobótóch=podczas=pracó=w=programie=maintX=
PNK potrafi=tworzóć=prostą=animację=i=ją=odtwarzaćI=stosować=przekształcenia=obrazu=EmKinK=

obrotóI=zmianę=rozmiaruI=odbiciaF=do=tworzenia=kolejnóch=klatek=animacjiI=korzóstać=z=
opcji=modgląd=klatekI=oósowanie=tekstemX=

POK potrafi= pisać= proste= programó= w= iogoI= użówając= podstawowóch= poleceńI= mKinK=
przesuwanie=żółwia=do=przoduI=w=prawoI=w=lewoI=rósowanie=okręguI=ustalanie=koloru=i=
grubości=pisakaX=

PPK zna=i=stosuje=podstawowe=polecenia=jęzóka=iogoX=
P4K potrafi= zastosować= polecenie= powtórz= do= rósowania= figuróI= w= której= powtarzają= się=

pewne=elementóI=npK=do=rósowania=kwadratuX=
PRK potrafi= zamienić= postać żółwia= na= innąI= umieszcza= więcej= niż= jednego= żółwia= na=

ekranie=i=pisze=dla=każdego=inne=polecenieX=
PSK potrafi= tworzóć= projekt= w= iogomocjiI= w= któróm=umieszcza= na= ekranie= tłoI= wstawia=

dodatkowe=żółwie=i=każdego=zamienia=na=inną=animowaną=postaćX=
PTK potrafi=wódać=takie=samo=polecenie=wszóstkim=żółwiomX=



= 4P

PUK potrafi= wókorzóstać= hształtó= EAutokształtóF= do= przógotowania= komiksuI= stosować=
poznane=metodó=pracó=z=obrazem=Ewstawianie=obrazu=do=tekstu=z=plikuI=formatowanie=
wstawionego=obrazuF=do=przógotowania=komiksuX=

PVK potrafi= stosować= poznane= metodó= pracó= z= obrazem= Ewócinanie= fragmentu= rósunkuI=
wklejanie= w= inne= miejsceF= do= przógotowania= kolorowego= napisuI= rozumie= różnicę=
międzó=stosowaniem=tła=przezroczóstego=i=nieprzezroczóstegoX=

=

wajęcia komputerowe – klasa sf 
 
rczeńW=

NK potrafi=prawidłowo=zorganizować=stanowisko=pracóI=
OK rozumie=konieczność=robienia=przerw=w=pracó=przó=komputerzeI=
PK zna=regulamin=pracowni=komputerowejI=
4K rozumie=podstawowe=zasadó=bezpieczeństwa=i=higienó=pracó=z=komputeremI=
RK potrafi=posłużyć=się=interfejsem=użótkownika=wókorzóstówanego=środowiska=pracóI=
SK potrafi=uzóskać=informacje=o=programach=zainstalowanóch=na=dóskuI=
TK potrafi=wószukać=pliki=wókonówalne=uruchamiające=programó=EaplikacjeFI=
UK umie=poruszać=się=po=strukturze=danóchI=
VK potrafi=prawidłowo=zakończóć=pracę=z=programemI=
NMK zna=sposobó=nazówania=plików=i=katalogówI=
NNK potrafi=rozpoznać=pliki=i=katalogiI=
NOK umie=zainstalować=i=zmieniać=ustawienia=drukarkiI=
NPK potrafi=uruchomić=wókorzóstówanó=edótor=tekstuI=
N4K potrafi=pisać=małe=i=duże=literóI=
NRK umie=zapisać=własne=tekstó=na=dóskuI=
NSK umie=wószukać=usterki=i=wprowadzić=poprawkiI=
NTK potrafi=przógotować=tekst=do=drukuI=
NUK potrafi=zdefiniować=stronę=i=ustalić=parametró=wódrukuI=
NVK potrafi=rósowaćI=kolorować=i=powielać=rósunkiI=
OMK potrafi=wószukać=i=usunąć=wirus=komputerowóI=
ONK umie=wóbrać=odpowiednie=pismo=komputeroweK=

=

tóchowanie fizóczne – klasa fs 
 
rczeńW=

NK zna=zasadó=bezpiecznego=ćwiczenia=na=przórządachI=
OK potrafi=dobrać=odpowiedni=strój=i=obuwie=do=zajęć=w=zależności=od=miejsca=ćwiczeń=oraz=

warunków=pogodowóchI=
PK potrafi=przójmować=prawidłowe=pozócje=wójściowe=podczas=wókonówania=ćwiczeń=i=

umiejętności=ruchowóchI=
4K wie=jak=należó=przógotować=się=do=ćwiczeń=w=celu=hartowania=organizmu=Ezna=zasadó=

zmianó=stroju=do=ćwiczeń=i=po=ćwiczeniachFI=
RK zna=zasadó=stosowania=odpoczónku=po=wósiłku=fizócznóm=Eregulacja=oddechuFI=
SK umie=właściwie=wókonówać ćwiczenia=ramionI=tułowia=i=nógI=
TK umie=dokonać=pomiaru=tętnaI=
UK potrafi=porównać=własną=postawę=ciała=EsiedzącI=stojącI=chodzącF=z=wskazanómi=przez=

nauczóciela=przókładamiI=
VK potrafi=zorganizować=miejsce=do=zajęć=ruchowóch=Edobrać=sprzęt=do=ćwiczeńI=

przógotować=boisko=do=rzutówI=biegówI=skokówI=miejsce=do=mini=gierI=
NMK wie=jak=dbać=o=czóstość=i=higienę=osobistąI=
NNK zna=zasadó=bezpiecznego=zachowania=się=na=zajęciachI=
NOK wie=jaki=wpłów=mają ćwiczenia=gimnastóczne=na=estetókę=ruchuI=



= 44

NPK wie=jak=ruch=może=wpłónąć=na=prawidłową=postawę=ciałaI=
N4K zna=prawidłową=terminologię=poznanóch=ćwiczeń=fizócznóchI=zadań=ruchowóch=oraz=

pozócji=wójściowóchI=
NRK zna=znaczenie=kształtowania=różnóch=cech=motorócznóch=npK=przebiec=jak=najszóbciej=

abó=udzielić=pomocó=potrzebującemuI=
NSK zna=zasadó=bezpiecznej=drogi=do=szkołóI=
NTK umie=i=zna=zasadó=posługiwania=się=przórządami=pomiarowómi=E=stoperI=taśma=

mierniczaFI=
NUK zna=podstawowe=zasadó=i=przepisó=poznanóch=zabaw=i=gierI=
NVK umie=kulturalnie=zachować=się=podczas=różnóch=form=aktówności=ruchowejI=
OMK potrafi=i=chce=pomóc=słabszóm=podczas=wókonówania=ćwiczeń=czó=zadańI=
ONK potrafi=szanować=przóboró=i=przórządó=do=ćwiczeńI=
OOK zna=zasadę=wógrówać=bez=póchI=przegrówać=bez=pokoróI=
OPK wókazać=się=inwencją=w=doborze=ćwiczeń=kształtującóchI=
O4K potrafi=wókonać=dowolne=ćwiczenia=w=wóznaczonóm=rótmie=lub=przó=muzóceK=

=

rczeń=potrafi=wókonaćW=
= dimnastóka=podstawowaW=

NK przewrót=w=przód=i=tół=dowolnóm=sposobem=z=prawidłowóm=ułożeniem=rąkI=nóg=i=
głowóI=

OK przejście=równoważne=po=odwróconej=ławce=dowolnóm=krokiemK=
dimnastóka=artóstócznaW=
NK wóbrane=poznane=ćwiczenia=z=dowolnóm=przóboremI=
OK podstawowe=kroki=polkiK=
iekkoatletókaW=
NK bieg=w=szóbkim=tempie=na=wóznaczonóm=odcinkuI=
OK bieg=ciągłó=w=czasie=R=minut=w=dowolnóm=tempieI=
PK odbicie=jednonóż=do=skoku=w=dal=i=zeskok=obunóżI=
4K rzut=z=miejsca=małóm=przóborem=ręką=prawą=i=lewąI=
RK rzut=oburącz=piłką=lekarską=Edo=P=kgFK=
oótm=–=muzóka=–=taniecW=
J podstawowe=kroki=polkiI=cza=–=czaK=
jini=koszókówkaW=
NK podania=i=chwótó=piłki=oburącz=w=miejscuI=
OK kozłowanie=piłki=w=dowolnóm=tempie=ręką=prawą=i=lewą=w=miejscu=i=w=ruchuI=
PK rzut=piłki=do=kosza=dowolnóm=sposobemI=
4K poznane=elementó=techniczne=wókonać=w=czasie=gróK=
jini=siatkówkaW=
NK poruszanie=się=krokiem=odstawno=–=dostawnómI=
OK zagrówka=dolna=na=lini=P=m=Edowolną=rękąFI=
PK odbicie=piłki=sposobem=górnómK=
jini=piłka=ręcznaW=
NK podania=piłki=jednorącz=w=miejscu=i=w=ruchuI==
OK kozłowanie=piłki=prawą=i=lewą=ręką=w=miejscu=i=w=ruchuI=
PK rzut=do=bramki=jednorącz=dowolnóm=sposobemI=
4K poznane=elementó=techniczne=w=trakcie=gróK=
jini=piłka=nożnaW=
NK prowadzenie=piłki=nogą=prawą=i=lewą=ze=zmianą=kierunkuI=
OK uderzenie=i=przójęcie=piłki=nogą=prawą=i=lewąI=
PK strzał=piłki=do=bramki=dowolnóm=sposobemI=
4K poznane=elementó=techniczne=w=grzeI=



= 4R

RK potrafi=wókorzóstać=z=poznanóch=ćwiczeńI=zadań=i=umiejętności=ruchowóch=wóbrane=
elementó=w=organizacji=zabaw=i=gier=ruchowóchK=

=

tóchowanie fizóczne – klasa s 
=

rczeńW=
NK umie=zorganizować=bezpieczne=miejsce=pracóI=
OK umie=dokonać=kontroli=i=ocenó=prawidłowej=postawóI=ułożenia=barkówI=głowóI=łopatekI=

wciągniętego=brzuchaI=prawidłowego=ustawienia=stóp=–=zasada=prostego=trzómania=sięI=
PK zna=zasadó=higienó=i=estetóki=miejsca=ćwiczeńI=
4K zna=zasadó=hartowania=organizmu=w=różnóch=warunkach=pogodowóchI=
RK umie=właściwie=ocenić=poziom==swojego=ciężaru=i=wósokości=ciałaI=
SK wie=jakie=zmianó=zachodzą=w=organizmie=dojrzałej=dziewczónkiI=dojrzałego=chłopca==
TK wie=jaki=ruch=może=wpłónąć=na=prawidłową=postawę=ciałaI=
UK prawidłowo=rozumie=pojęcieW=szóbkośćI=siłaI=wótrzómałośćI=zwinnośćI=zręcznośćI=

równowagaI=
VK umie=wókonać=odpoczónek=czónnó=i=biernó=w=zależności=od=rodzaju=wósiłkuI=
NMK zna=znaczenie=stosowania=ćwiczeń=oddechowóch=Epozbócie=się=dwutlenku=węglaI=

dostarczenie=tlenuFI=
NNK umie=dokonać=pomiaru=tętnaI=
NOK umie=prowadzić=rozgrzewkę=i=wókazać=się=inicjatówąI=
NPK potrafi=przeprowadzić=co=najmniej=dwie=zabawóI=gró=lub=konkursó=wg=inwencji=własnejI=
N4K potrafi=dokonać=pomiaru=siłó=EnpK=rzut=piłką=lekarską=w=przód=znad=głowóFI=szóbkości==

Ebieg=na=SM=m=–=stoperFI=zwinności=Ebieg=4=razó=NM=m=wg=jTpcFI=
NRK umie=i=zna=zasadó=posługiwania=się=przórządami=pomiarowómiI=
NSK zna=zasadó=i=przepisó=poznanóch=gierI=
NTK potrafi=współpracować=z=innómi=uczniami=w=celu=pomocó=w=organizacji=zajęć=

ruchowóchI=
NUK potrafi=szanować=przórządó=i=przóboró=do=ćwiczeńI=
NVK potrafi=dokonać=samoocenó=sprawności=fizócznej=na=podstawie=sprawdzianówI=prób=

testówI=
OMK potrafi=udzielić=pierwszej=pomocó=przó=zranieniach=i=omdleniachK=
=

rczeń=potrafi=wókonaćW=
= dimnastókaW=

NK przewrót=w=przód=z=marszuI=z=odbiciem=jednonóż=Ez=prawidłowóm=ułożeniem=rąk=i=
łowóFI=

OK przewrót=w=tół=z=przósiadu=podpartego=do=klęku=podpartego=Ez=prawidłowóm=ułożeniem=
rąk=i=głowóFI=

PK przewrót=w=tół=z=przósiadu=podpartego=do=klęku=podpartego=Ez=prawidłowóm=ułożeniem=
rąk=i=głowóFI=

4K chód=po=przórządach=równoważnóch=bokiemI=tółem=i=przodem=z=utrudnieniemI=
RK stanie=na=rękach=z=postawó=lub=z=uniku=podpartego=z=pomocą=lub=asekuracjąK=
iekkoatletókaW=
NK przójmowanie=pozócji=startowej=niskiej=na=komendó=starteraI=
OK bieg=na=średnim=dóstansie=i=w=średnim=tempieI=
PK marszobieg=z=wókorzóstaniem=terenu=naturalnego=Eokoło=NMMM=mFI=
4K skok=w=dal=sposobem=naturalnóm=z=krótkiego=rozbiegu=i=z=lądowaniem=obunóżI=
RK rzut=piłką=palantową=z=miejsca=i=z=marszuI=
SK rzutó=piłkami=lekarskimi=o=różnóm=ciężarzeK=
dimnastóka=artóstócznaW=
J dowolne=ćwiczenia=z=przórządami=przó=muzóceK=



= 4S

jini=koszókówkaW=
NK zatrzómanie=w=biegu=na=jedno=i=dwa=tempaI=
OK zmiana=kierunku=biegu=bez=piłkiI=
PK podania=i=chwótó=oburącz=w=ruchuI=
4K rzut=piłki=do=kosza=w=bieguI=
RK wókorzóstanie=poznanóch=elementów=technicznóch=w=grzeK=
jini=siatkówkaW=
NK zagrówka=sposobem=dolnómI=dowolną=ręką=z=odległości=4=–=R=mI=
OK odbicie=piłki=sposobem=dolnómK=
jini=piłka=ręcznaW=
NK poruszanie=się=po=boisku=w=zmiennóm=tempie=i=w=różnóch=kierunkachI=
OK prowadzenie=piłki=w=dwójkach=zakończone=rzutemI=
PK kozłowanie=piłki=ze=zmianą=kierunku=i=ręki=kozłującejI=
4K rzut=piłki=do=bramki=dowolnóm=sposobemK=
jini=piłka=nożnaW=
NK prowadzenie=piłki=w=dwójkach=nogą=prawą=i=lewąI=
OK uderzenie=i=przójęcie=piłki=wewnętrzną=i=zewnętrzną=częścią=stopóI=nogą=prawą=i=lewąI=
PK strzał=do=bramki=wewnętrznóm=podbiciem=nogą=prawą=i=lewąK=
oótm=–=muzóka=–=taniecW=
NK określenie=ćwiczenia=w=rótm=muzóki=lub=klaskaniaI=
OK podstawowe=kroki=walca=i=krakowiakaI=
PK uczeń=potrafi=wókorzóstać=z=poznanóch=ćwiczeńI=zadań=i=umiejętności=ruchowóch=

wóbrane=elementó=w=grach=i=zabawach=ruchowóchK=
 

tóchowanie fizóczne – klasa sf 
=

= rczeńW=
NK umie=organizować=bezpieczne=miejsce=do=pracóI=zabaw=i=gier=zarówno=w=szkole=jak=i=

poza=niąI=
OK zna=zasadó=higienó=po=wósiłku=fizócznómI=zna=zasadó=i=sposobó=hartowania=organizmuI=

wieI=jaki=wpłów=mają ćwiczenia=gimnastóczne=na=estetók=ruchuI=
PK wie=jaki=ruch=może=wpłóną=na=prawidłową=postawę=ciałaI=
4K zna=prawidłową=terminologię=poznanóch=ćwiczeń=fizócznóch=I=pozócji=wójściowóchI=

zadań=ruchowóchI=prawidłowo=rozumie=pojęciaW=szóbkośćI=zwinnośćI=skocznośćI=
zręcznośćI=równowagaI=koordónacja=ruchowaI=orientacjaI=refleksI=czucie=rótmuI=

RK zna=podstawowe=przepisó=ruchu=drogowegoI=
SK umie=dobrać ćwiczenia=kształtujące=postawę=ciała=Epo=O=ćwiczenia=na=mięśnie=ramion=i=

tułowiaI=grzbietu=i=brzuchaI=nógFI=rozumie=celowość=wókonówania=ćwiczeń=
zapobiegającóch=powstawaniu=wad=postawóI=

TK zna=zasadó=stosowania=w=żóciu=codziennóm=wópoczónku=czónnegoI=
UK umie=dokonać=pomiaru=tętnaI=
VK potrafi=sam=ocenić=własną=sprawność=ruchową=na=podstawie=wókonanóch=ćwiczeń=i=

zadańI=
NMK potrafi=pomóc=w=organizacji=i=przeprowadzeniu=jTpc=lub=innego=testuI=
NNK umie=i=zna=zasadó=posługiwania=się=przórządami=pomiarowómiI=
NOK potrafi=zorganizować=przónajmniej=P=zabawó=ruchowe=na=świeżóm=powietrzu=oraz=

ocenić=swoją=pracę=w=tóm=zakresieI=
NPK zna=zasadó=i=przepisó=poznanóch=gier=i=zabawI=
N4K umie=przestrzegać=zasadó=fair=plaóI=
NRK potrafi=współdziałać=z=partnerem=w=celu=bezpiecznej=i=skutecznej=realizacji=zadania=

ruchowegoI=



= 4T

NSK rozumie=znaczenie=kształtowania=różnóch=cech=motorócznóchK=
rczeń=potrafi=wókonaćW=
NK przewrót=w=przód=z=miejscaI=z=marszuI=z=bieguI=z=odbicia=obunóż=do=przósiadu=

podpartegoI=
OK przewrót=w=tółI=z=postawó=stojącej=ze=skłonem=tułowia=w=przód=przez=siad=o=nogach=

prostóchI=do=dowolnej=pozócjiI=
PK dwa=łączone=przewrotó=w=przódI=
4K stanie=na=rękach=z=postawó=stojącej=lub=z=uniku=podpartego=z=asekuracjąI=
RK chód=po=przórządzie=równoważnóm=z=półobrotem=w=pozócji=stojącejI=
SK przeskok=kucznó=przez=skrzónię=EPJ4=częściFK=
dimnastóka=artóstócznaW=
J małe=układó=gimnastóczne=z=wóbranóm=przóborem=przó=muzóce=wg=inwencji=własnejI=
iekkoatletókaW=
NK start=niski=z=biegiem=na=odcinku=startowóm=nie=krótszóm=niż=OM=mI=
OK bieg=z=przóspieszeniem=na=odcinku=NM=–=OM=mI=
PK marszobieg=z=pokonówaniem=przeszkód=terenowóch=ENRMM=m=dziewczętaI=NUMM=m=

chłopcóFI=
4K bieg=z=pałeczką=sztafetową=i=przekazówanie=pałeczki=w=truchcie=i=w=bieguI=
RK skok=w=dal=sposobem=naturalnóm=z=dowolnego=rozbieguI=
SK rzut=piłeczką=palantową=z=rozbieguK=
jini=koszókówkaW=
NK podanie=i=chwótó=piłki=oburącz=w=ruchuI=
OK kozłowanie=piłki=slalomem=ręką=prawą=i=lewąI=
PK poruszanie=się=w=obrocieI=
4K rzut=z=biegu=do=kosza=po=kozłowaniuI=
RK wókorzóstanie=poznanóch=elementów=technicznóch=w=grzeK=
jini=piłka=siatkowaW=
NK==odbicia=piłki=w=parach=dowolnóm=sposobem=Egórnóm=i=dolnómFI=
OK==zagrówka=sposobem=dolnóm=i=górnóm=z=odległości=S=mI=
PK==stosowanie=poznanóch=elementów=w=grzeK=

= jini=piłka=nożnaW=
NK prowadzenie=piłki=w=dwójkach=ze=zmiana=kierunkuI=
OK prowadzenie=piłki=nogą=lewą=i=prawą=z=omijaniem=przeszkódI=
PK strzał=do=bramki=wewnętrznóm=podbiciem=w=ruchuI=
4K wókorzóstanie=poznanóch=elementów=technicznóch=w=grzeK=
oótm=–=muzóka=–=taniecW=
NK mrowadzenie=ćwiczeń=gimnastócznóch=w=rótm=muzóki=z=przóborem=lub=bez=przóboru=

według=inwencji=własnejI=
OK improwizacja=ruchowa=przó=wóbranej=muzóceK=
=

oeligia – klasa fs 
 

rczeńW=
NK zna=części=jszó=śwKI=potrafi=je=określić=i=objaśnićI=
OK rozumie=potrzebę=uczestnictwa=we=jszó=śwKI=
PK zna=formułó=małego=katechizmuI=
4K zna=okresó=roku=liturgicznegoI=
RK rozumieI=że=należó=do=hościoła=–=ludu=BożegoI=
SK wieI=że=Bóg=gromadzi=lud=BożóI=
TK rozumie=znaczenie=urzędu=papieżaI=
UK wieI=że=Biblia=jest=słowem=BogaI=zna=jej=podstawowó=podziałI=



= 4U

VK zna=podział=kowego=TestamentuI=wókorzóstania=ksiąg=kT=w=liturgiI=
NMK zna=liturgię=eucharóstócznąI=potrafi=pokazać=jej=źródła=w=tradócji=żódowskiej=oraz=

porównać=ją=z=ofiarą=gezusaI=
NNK rozumie=i=potrafi=wójaśnić=dlaczego=bucharóstia=jest=ucztą=ofiarnąI=
NOK rozumie=obecność=eucharóstóczną=gezusaI=
NPK zna=i=rozumie=ważność=homunii=śwK=

=

oeligia – klasa s 
 

rczeńW=
NK zna=i=rozumie=znaczenie=ptarego=TestamentuI=
OK zna=formułó=małego=katechizmuI=
PK potrafi=wójaśnić=starotestamentalnó=zarós=historii=zbawieniaI=
4K zna=i=rozumie=znaczenie=dziejów=poszczególnóch=osóbW=AdamI=bwaI=hainI=AbelI=koeI=

AbrahamI=fzaakI=gakubI=gózefI=jojżeszI=AaronI=gozueI=pamuelI=aawidI=geremiaszI=
fzajaszI=bzechielI=aaniel=oraz=poszczególnóch=zdarzeńW=stworzenie=świataI=potopI=wieża=
BabelI=przómierza=noachickie=i=sónajskieI=niewola=egipskaI=wójście=z=bgiptuI=złotó=
cielecI=tablice=aekaloguI=hanaanI=niewola=babilońskaI=prorocóI=

RK rozumieI=że=ptaró=Testament=zapowiada=gezusaK=
 

oeligia – klasa sf 
rczeńW=

NK zna=formułó=małego=katechizmuI=
OK zna=księgi=kowego=Testamentu=i=ich=skrótóI=
PK potrafi=posługiwać=się=siglami=i=referencjami=biblijnómiW=umie=znaleźć=wskazanó=tekst=i=

poprawnie=zapisać=współrzędne=wskazanego=tekstuI=
4K zna=żócie=gezusaI=gego=działalność=i=nauczanieI=
RK rozumie=znaczenie=żócia=gezusa=dla=naszej=wiaróI=
SK rozumie=znaczenie=zmartwóchwstania=gezusaI=
TK zna=historię=pierwszej=wspólnotó=chrześcijan=oraz=dzieje=śwK=miotraI=śwK=mawłaI=śwK=

pzczepanaI=
UK rozumieI=że=w=liturgii=hościoła=uobecnione=jest=zbawcze=dzieło=ChróstusaK===



= 4V

fsK hróteria ocenó różnóch obszarów aktówności ucznia 
 

NK==TestI=sprawdzianI=kartkówkaJ=oceniane=są=wg=tabeliW=
=

           lcena taga E%F 
Celującó= NMM=

Bardzo=dobró= mniej=niż=NMM=do=VM=
aobró= mniej=niż=VM=do=TM=

aostatecznó= mniej=niż=TM=do=RM=
aopuszczającó= mniej=niż=RM=do=PTIR=
kiedostatecznó= poniżej=PTIR=

=
OK==misemne=formó=wópowiedziW=
=====aF=ałuższe=formó=wópowiedzi=–=wópracowaniaW=opowiadanieE=opowiadanie=z=dialogiemFI=
=========streszczenieI=opisI=charakteróstóka=postaci=rzeczówistej=i=literackiejI=sprawozdanieI=list==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
wa=każde=króterium=nauczóciel=przóznaje=punktóI=któróch=sumę=przelicza=się=na=ocenó=
zgodnie=z=przójętą=skalą=procentowąK=
=====bF=hrótkie=formó=wópowiedziW=notatka=Ew=formie=planu=lub=kilkuzdaniowaFI=proste=pisma=

użótkoweE=ogłoszenieI=przepisI=żóczeniaFI=instrukcjaI=zaproszenie=
=
=
=
=
=
=
=
=wa=każde=króterium=nauczóciel=przóznaje=punktóI=któróch=sumę=przelicza=się=na=ocenó=
zgodnie=z=przójętą=skalą=procentowąK=
=
PK==ldpowiedzi=ustneW=
=

wakres tagaE%F 
tiedza=i=umiejętności= UM=

ptosowanie=jęzóka=przedmiotu= NM=
pposób=prezentacjiI=w=tóm=

umiejętność=formułowania=móśli=
NM=

=
4K===wadania=domoweJ=króteria=ocen=uzależnione=od=formó=sprawdzaniaK=
=
=

hróteria ocenó wópracowań 
wgodność=z=tematem=

aobór=treści=
oealizacja=formó=wópowiedzi=

hompozócjaJtrójdzielne=uporządkowanie=tekstu=
JęzókE=komunikatównośćI=zasób=i=dobór=słownictwaF=

misowniaE=ortografia=i=interpunkcjaF=
bstetóka=pracó=

hróteria ocenó 
wgodność=z=tematem=i=zawartość=treściowa=

oealizacja=danej=formó=
moprawność=jęzókowa=i=pisowni=

bstetóka=pracó=



= RM

RK===tógłaszanie=tekstów=z=pamięciW=
=
=
=
=
=
=
=wa=każde=króterium=nauczóciel=przóznaje=punktóI=któróch=sumę=przelicza=się=na=ocenó=
zgodnie=z=przójętą=skalą=procentowąK=
SK===Czótanie=ze=zrozumieniem=Eanaliza=prostóch=tekstów=źródłowóchF=–=króteria=ocen=zależne=

od=formó=sprawdzania=EtestI=odpowiedźI=itpKFK=
TK===dłośne=czótanieW=
=

hróteria iiczba punktów 
Czótanie=płónne= M=J=N=

ldpowiednie=tempo= M=–=N=
moprawna=dókcja= M=–=N=

Czótanie=wórazisteI=tznK=wórażanie=głosem=uczuć=i=emocji= M=–=N=
moprawna=intonacja=i=zachowanie=interpunkcji= M=J=N=

=
====rwagaW munktó=za głośne=czótanie=przeliczane=będą=na=ocenó=zgodnie=z=przójętą=skalą=

procentową=–=patrz=punkt=NK 
UK===mraca=w=grupieW=
=

wakres tagaE%F=
moprawność=merótoróczna= SM=

mrezentacja= OM=
homunikacja=podczas=pracó= NM=

ptól=pracó= NM=
=
VK===aóktandoW=
=

iiczba błędów lcena 
hlasa sf hlasa fs i s  

M= M= cel=
N== N= bdb=
O= O=J=P= db=

P=J=4= 4=J=R= dst=
R= S= dp=
S= T= ndst=

=
====rwagaW P=błędó=interpunkcójne=Z=N=błąd=ortograficznóK=
=
NMK==mraca=indówidualnaW=posługiwanie=się=słownikiemI=mismem=świętómI=rocznikiem=

statóstócznómI=mapąI=własna=twórczość=uczniaI=wókonówanie=poleceńI=sóstematócznośćI=
czónne=uczestnictwo=w=lekcjiK=
hróteria=ocen=zależne=od=formó=sprawdzaniaK=

=
=

hróteria 
lpanowanie=pamięciowe=tekstu=

moprawna=dókcjaI=tempoI=intonacja=
fnterpretacja=tekstu=

lgólnó=wóraz=artóstócznó=



= RN

=
NNK=mrowadzenie=i=dokumentowanie=hodowliW=
=

wakres tagaE%F 
mrzedmiot=obserwacji= 4M=

mrowadzenie=dokumentacji= RM=
Terminowość= NM=

=
NOK==mrowadzenie=obserwacji=mikroskopowóch=i=doświadczeńW=

 
wakres tagaE%F 

mosługiwanie=się=mikroskopem=i=sprzętem=laboratorójnóm= 4M=
aokładność= OM=
bfekt=pracó= 4M=

==
NPK==mrace=długoterminoweW=referatI=projekt=
=

wakres tagaE%F 
pamodzielność=pracó= NM=

moprawność=merótoróczna= 4M=
rjęcie=tematu= OM=

corma=prezentacji= NM=
moprawność=jęzókowa= NM=
bstetóka=wókonania= NM=

=
N4K==aziałalność=plastócznaW=

wakres tagaE%F 
mrawidłowość=rozwiązania=problemu= RM=
lróginalność=i=pomósłowość=pracó= OM=

hompozócja= NM=
bkspresja= NM=

bstetóka=pracó= R=
Terminowość=oddania=prac= R=

NRK==aziałalność=muzóczna=–=śpiewW 
=

wakres tagaE%F 
mamięciowe=opanowanie=utworu== SM=

Śpiew=czóstóI=poprawnó=intonacójnie=i=rótmicznie= OM=
mrezentacja=utworu=Epostawa=śpiewaczaI=zaangażowanie= NM=

lpanowanie=utworu=w=wóznaczonóm=czasie= NM=
=
NSK==mraca=z=komputeremW=
=

wakres tagaE%F 
mrzógotowanie=komputera=do=pracó= NM=

rruchomienie=programu= NM=
rmiejętność=posługiwania=się=

programem=
TM=

lbsługa=drukarki= NM=



= RO

=
NTK==mrace=techniczneW=
=

wakres tagaE%F 
mlanowanie=zadań=technicznóch= NM=

aokumentacja=techniczna= OM=
aokładnośćI=estetóka=pracó= OM=

tkład=pracó= PM=
wgodność=z=tematem= OM=

=
NUK=mostawa=Edotóczó=lekcji=wóchowania=fizócznegoFW=
=

wakres tagaE%F 
rdział=w=zajęciachI=strój= NM=

tósiłek=wkładanó=w=rozwój=sprawnościI=zaangażowanie= RM=
momoc=uczniom=słabszóm= NM=

wdóscóplinowanie= NM=
oadzenie=sobie=w=sótuacjach=konfliktowóch= NM=

mrozdrowotnó=stól=żócia= NM=
=
NVK=rmiejętności=Edotóczó=lekcji=wóchowania=fizócznegoFW=
=

wakres tagaE%F 
ptopień=opanowania=umiejętności=ruchowóch=Eco=potrafięI=

jak=wókonuję?F=z=zakresu=wómagań=programowóch=
TM=

ptopień=opanowania=umiejętności=organizacji=zajęć=w=czasie=
lekcji=na=prośbę=nauczóciela=

NR=

tspółpraca=z=rówieśnikami=i=nauczócielem= NR=
=
OMK=tiadomości=Edotóczó=lekcji=wóchowania=fizócznegoFW=
=

wakres tagaE%F 
lrganizacjaI=bezpieczeństwoI=higiena=zajęć=ruchowóch=E=

samokontrolaI=asekuracjaI=pomocF=
PR=

mrzepisó=i=terminologia=poszczególnóch=dóscóplin=sportu= PR=
wachowanie=się=w=sótuacjach=zagrażającóch=zdrowiu=i=żóciu= NR=

mierwsza=pomoc= NR=
=
ONK=Czótanie=mapóW=

=
wakres tagaE%F 

tskazanie=określonego=miejsca=na=mapie=EorientacjaF= RM=
ldnajdówanie=kierunków=geograficznóch= NM=

lkreślanie=szerokości=i=długości=geograficznej= PM=
Czótanie=legendó= NM=

=
=
=
=



= RP

=
OOK=honkursóW===

=
jiejsce w konkursie szkolnóm tagaE%F 

f= VM=–=NMMB=
ff= UV=–=UMB=
fff= TVJTM=

=
btap=szkolnóW=fK=miejsce=–=uczeń=otrzómuje=ocenę=cząstkową=SI=za=ff=i=fff=miejsce=–=RK=
jiejsce=przóznaje=się=po=osiągnięciu=odpowiedniej=liczbó=punktów=–=zgodnie=z=oceną=
procentową=Epunkt=NF=
btap=gminnóW=fI=ffI=fff=miejsce=–=uczeń=otrzómuje=ocenę=cząstkową=–=SK=
wa=udział=w=konkursie=rejonowóm=lub=powiatowóm=–=uczeń=otrzómuje=ocenę=cząstkową==
–=SK=
btap=wojewódzkiW=fI=ffI=fff=miejsce=Elaureat=konkursuF=–=semestralna=lub=roczna=ocena=
celującaK=

=
OPK=mrowadzenie=zeszótu==
=

wakres= tagaEBF=
bstetóka=zeszótu= N=
póstematóczność=w=prowadzeniu= O=
ptaranność=zapisu= N=
wachowanie=elementów=każdej=lekcji= N=

=
=

O4K==t=przópadku=zastosowania==elementu=oceniania=kształtującego=–=informacji=zwrotnej=
=======postępujemó=zgodnie=z=następująca=procedurąW=

aF==ocena=dotóczó=pracó=danego=ucznia=Ejednego=zadania=domowegoI=odpowiedzi=
ucznia=itpKF=–=fakt=oceniania=pracó=odnotowujemó=literą=IIi”=przó=innóch=ocenach=z=
tej=aktówności==
–=informacja=zwrotna=przekazówana=jest=w=formie=ustnej=lub=pisemnej==
Ew=zależności=od=uznania=nauczócielaF=

bF=ocenie=podlegają=wszóscó=uczniowie=–=w=kolumnie=Eod=dołuFwpisujemó=datęI=treść==
ocenianej=umiejętnościX=informacja=zwrotna=wórażona=jest=w=formie=pisemnej=X=
kolejną=informacje=wpisujemó=w=tej=samej=kolumnie=ku=górzeX=kolumnie=nadajemó=
odpowiedni=sómbol=ocenianej=aktówności=npK=zdK=odp.=

=



= R4

sK pposobó gromadzenia informacji 

 
NK==Testó=i=sprawdzianó=przechowówane=są=w=szkoleK=pprawdzianó=przechowuje=nauczóciel=

przedmiotuK=
OK==lcenó=na=bieżąco=wpisówane=są=w=dziennik=lekcójnóK=
PK==t=dzienniku=lekcójnóm=znajduje=się=zeszót=rwag=i=pochwał.=
4K==hażdó=wóchowawca=prowadzi=kartę=lcenianie=zachowania=w=klasie=K=

 
 

sfK pposobó przekazówania informacji 
 
 
NK tszóstkie=informacje=mogą=bóć=przekazane=tólko=uczniowiI=jego=rodzicom=lub=prawnóm=

opiekunomK=
OK tszóstkie=poprawione=prace=klasoweI=sprawdzianó=i=kartkówki=są=przekazówane=

uczniowiK=rczeń=ma=prawo=zgłosić=nauczócielowi=swoje=zastrzeżenia=do=poprawionej=
pracó=tólko=na=lekcjiI=na=której=nastąpiło=oddanie=pracK=pprawdzianó=i=testó=uczeń=oddaje=
nauczócielowi=na=następnej=lekcjiK=pprawdzianó=są=przechowówane=w=szkole=do=momentu=
ukończenia=szkołó=przez=ucznia=Edo=PM==sierpniaFK=

PK rczeń=ma=prawo=do=wpisu=każdej=ocenó=do=dzienniczkaK=
4K kauczóciel=przekazuje=informacje=o=osiągnięciachI=postępach=i=zachowaniu=ucznia=

rodzicom=poprzez=kontaktó=bezpośrednieW=
aF podczas=cotógodniowóch=dóżurów=indówidualnóchI=
bF podczas=wspólnóch=dóżurów=wszóstkich=nauczócieliI=
cF na=zebraniach=ogólnóch=z=rodzicamiK=

RK===kauczóciel=przekazuje=informacje=o=osiągnięciachI=postępach=i=zachowaniu=ucznia=
rodzicom=poprzez=kontaktó=pośrednieW=

aF poprzez=korespondencję=listowną=wósółaną=przez=szkołęI=
bF adnotacje=w=notesie=uczniaI=
cF w=rozmowie=telefonicznej=wókonanej=ze=szkołó=do=rodzicówK=

SK===rczeń=i=rodzic=uzóskują=uzasadnienie=każdej=ocenóK=
TK===pzczególnie=ważne=pisemne=informacje=przekazówane=rodzicom=pozostają=w=

dokumentacji=szkołóK=
=
=
=
=

 
 

 
=

=
 
 
 
 
 
 
 



= RR

sffK pposób ustalania ocenó klasófikacójnej 
 

mrzó=ustalaniu=ocenó=klasófikacójnej=z=poszczególnóch=przedmiotów=stosuje=się=hierarchię=
ważności=obszarów=aktówności=ucznia=podlegającóch=ocenieK=
=
Jęzók polski 
NK=misemne=formó=wópowiedziI=testI=sprawdzianI=dóktandoK=
OK=ldpowiedzi=ustneI=kartkówkiK=
PK=mraca=indówidualnaI=praca=w=grupieK=
4K=honkursó=
RK=tógłaszanie=tekstów=z=pamięciI=głośne=czótanieK=
SK=mrowadzenie=zeszótu==
TK=wadania=domowe==
=
Jęzók niemiecki 
NK=TestóI=sprawdzianóK=
OK=ldpowiedzi=ustneI=kartkówkiK=
PK=mraca=indówidualnaK=
4K=mrowadzenie=zeszótu==
RK=wadania=domoweK=
SK==honkursóK=
=
mrzóroda  
NK=TestóK=
OK=pprawdzianóK=
PK=ldpowiedzi=ustneK=
4K=mraca=w=grupieI=praca=indówidualnaK=
RK=mrowadzenie=i=dokumentowanie=obserwacjiI=prowadzenie=obserwacji=mikroskopowóch=
====doświadczeńI=czótanie=mapóK=
SK=mrace=długoterminoweK=
TK=mrowadzenie=zeszótu==
UK=wadania=domoweK=
=
jatematóka 
NK=TestóI=sprawdzianóK=
OK=hartkówkiK=
PK=ldpowiedzi=ustneK=
4K=mraca=indówidualnaI=prace=długoterminoweK=
RK=mraca=w=grupieI==
SK=mrowadzenie=zeszótu=zadania=domoweK=
=
tóchowanie fizóczne 
NK=mostawaK=
OK=rmiejętnościK=
PK=tiadomościK=
4K=honkursóI=udział=w=zajęciach=pozalekcójnóchK=
=
 
eistoria 
NK=TestóI=sprawdzianóK=



= RS

OK=hartkówkiI=odpowiedzi=ustneK=
PK=mraca=indówidualnaK=
4K=Czótanie=tekstu=ze=zrozumieniemEanaliza=tekstów=źródłowóchFK=
RK=lrientacja=na=mapieK=
SK=mrace=długoterminoweK==
TK=honkursóK=
UK=mrowadzenie=zeszótu=
 
mlastóka 
NK=aziałalność=plastóczna=K=
OK=TestI=sprawdzianI=odpowiedź=ustnaK=
PK=mrowadzenie=zeszótu==
4K=wadania=domoweK=
RK=mrace=dodatkoweI=konkursóK=
=
juzóka 
NK=aziałalność=muzócznaK=
OK=TestI=sprawdzianI=odpowiedź=ustnaK=
PK=mrowadzenie=zeszótu==
4K=wadania=domoweK=
RK=mrace=dodatkoweI=konkursóK=
=
Technika 
NK=mrace=techniczneK=
OK=ldpowiedzi=ustneK=
PK=TestI=sprawdzianI=kartkówkaK=
4K=mrowadzenie=zeszótuK=
RK=wadania=domoweK=
=
fnformatóka 
NK=mraca=z=komputeremK=
OK=ldpowiedzi=ustneK=
PK=TestI=sprawdzianI=kartkówkaK=
RK=wadania=domoweK=
SK=mrowadzenie=zeszótuK=
TK=mrace=dodatkoweI=konkursóK=
=
oeligia 
NK=pprawdzianI=testK=
OK=ldpowiedzi=ustneI=kartkówkiK=
PK=wadania=domoweK=
4K=mraca=w=grupachK=
RK=mrowadzenie=zeszótuK=
SK=mraca=indówidualnaK=
TK=honkursóK=



= RT

pkrótó obszarów aktówności 
T J=test=
p=J=sprawdzian=
h J=kartkówka=
mk=–=praca=klasowa=
ldp=–=odpowiedzi=ustne=
wd –=zadanie=domowe=
·=EkropkaF=J=brak=zadania=domowego=
o=J=recótacje=
Cz=J=czótanie=
mg –=praca=w=grupie=
lrt J=dóktando=
A – praca=indówidualna 
e –=prowadzenie=i=dokumentowanie=hodowli=
j – prowadzenie=obserwacji=mikroskopowóch=i=doświadczeń=
oef=–=prace=długoterminowe=
mr –=działalność=plastócznaI=prace=techniczneI=prace=z=komputerem=
Ś –=działalność=muzóczna=
m –=postawa=Edotóczó=lekcji=wfF=
r – umiejętności=EjwKF 
t –=wiadomości=EjwKF=
jap –=czótanie=mapó=
hon J konkursó=
i=–=indówidualna=informacja=zwrotna=–=ustna=lub=pisemna=
w=–=prowadzenie=zeszótu=
=
mod=kolumną=ocen=npK=z=testuI=sprawdzianuI=klasówkiI=danej=działalności=plastócznej=itpK=
nauczóciel=wpisuje=treść=ocenianej=umiejętności=wraz=z=datą=wpisania=ocenóK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
mrzójęto=do=realizacji=uchwałą=oadó=medagogicznej=z=dnia=NOKNMKOMM4=rokuK=

tprowadzono=zmianó=uchwałą=om=nr=R=z=dnia=NNKMVKOMN4=roku=
lbowiązuje=od=dnia=NOKMVKOMN4=rK=
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