
KARTA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA ZA I OKRES 
 

          .......................................................................             Klasa I ...       rok szkolny ................ 
                                /imię i nazwisko ucznia/  
 

 
 

OSIĄGNIĘCIA WYCHOWAWCZE 
 

zawsze często rzadko 
bardzo 
rzadko 

najczęś- 
ciej nie 

Zna prawa i obowiązki ucznia, stosuje je  w codziennym życiu.      

Stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z ludźmi.      

Aktywnie uczestniczy w zajęciach.      

Kończy rozpoczęte prace.      

Stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole podczas pracy 
i zabawy.  

     

Jest przygotowany do zajęć.      

Zgodnie współpracuje w zespole.       

Obdarza szacunkiem koleżanki, kolegów i osoby  dorosłe.       

Szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych.                                  
Jest tolerancyjny. 

     

OSIĄGNIĘCIA W NAUCE 

 
bardzo 
dobrze 

 
dobrze 

 
popraw- 
nie 

 
słabo 

 
poniżej 

oczekiwań 

Słucha i rozumie wypowiedzi innych oraz słucha tekstów  
czytanych przez przez inne osoby.  

     

Wypowiada się stosując adekwatne do sytuacji techniki języka 
mówionego.  

     

Dokonuje analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.      

Czyta poprawnie i wyraziście na głos.       

Pisze czytelnie wyrazy i zdania.        

Wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy,  
w wyrazach samogłoski i spółgłoski. 

     

Rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne rośliny i zwierzęta.        

Segreguje odpady.      

Rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy. Śpiewa hymn Polski. 
Zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania 
lub słuchania hymnu.  

     

Podaje nazwę stolicy Polski.       

Dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia.      

Stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach 
publicznych. 

     

Zna numery telefonów alarmowych.       

Wymienia członków swojej rodziny.       

Określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów   
na płaszczyźnie i w przestrzeni. 

     

Porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy .      

Rozpoznaje – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, 
 trójkąt, koło.  

     

Liczy od podanej liczby po 1.      

Odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do 10.      

Porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do  
największej i odwrotnie. 

     

Dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10. 
 

     



Rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie  
i odejmowanie . 

     

Wykonuje obliczenia pieniężne.      

Stosuje reguły gier planszowych.      

Ilustruje sceny, sytuacje realne i fantastyczne za pomocą  
różnych technik plastycznych.  

     

Wykonuje pracę techniczną na dany temat z zastosowaniem  
różnych technik i materiałów. 

     

Śpiewa poznane piosenki.       

Wykonuje proste układy ruchowe do muzyki.       

Utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera się przed  
zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu; wykonuje te czynności 
samodzielnie i w stosownym momencie. 

     

Uczestniczy w zabawach i grach zespołowych.      

Respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych.      

Bezpiecznie posługuje się komputerem .      

Poda ograniczenia związane z czasem pracy z urządzeniami 
multimedialnymi. 
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