
Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe (w ujęciu ogólnym) 

Klasa 1 

I. Edukacja polonistyczna 

Umiejętności w zakresie słuchania i mówienia 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Uważnie słucha wypowiedzi innych 

osób i stara się je zrozumieć. 

 Wykonuje proste polecenia według 

podanej instrukcji. 

 Wypowiada się na temat własnych 

przeżyć, wydarzeń z życia, ilustracji, 

czytanych i słuchanych tekstów. 

 Opowiada treści pojedynczych 

obrazków oraz historyjek obrazkowych. 

 Rozmawia w kulturalny sposób i stosuje 

zwroty grzecznościowe. 

 Wypowiada się poprawnie gramatycznie. 

 Stosuje w rozmowie elementy techniki 

języka mówionego (tempo, pauza, 

intonacja…). 

 

Umiejętności w zakresie czytania i pisania 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Odczytuje i rozumie sens uproszczonych 

rysunków, piktogramów, znaków 

informacyjnych. 

 Zna wszystkie litery alfabetu 

 Czyta i rozumie proste, krótkie teksty. 

 W miarę możliwości czyta lektury 

wskazane przez nauczyciela. 

 Pisze poprawnie litery, wyrazy, zdania i 

stara się uwzględniać właściwy kształt 

liter, poprawne ich łączenie oraz 

równomierne położenie i jednolite 

pochylenie. 

 Przepisuje litery, wyrazy, zdania 

zapisane za pomocą liter drukowanych i 

pisanych. 

 Pisze z pamięci proste wyrazy i krótkie 

zdania. 

 Biegle czyta ze zrozumieniem symbole, 

tabelki, schematyczne rysunki, wykresy 

wynikające z realizowanych treści. 

 Czyta płynnie, ze zrozumieniem krótkie 

teksty. 

 Czyta lektury wskazane przez 

nauczyciela i wypowiada się na temat ich 

treści. 

 Pisze kształtnie i starannie litery, wyrazy, 

zdania, uwzględniając właściwy kształt 

liter, poprawne ich łączenie oraz 

równomierne położenie i jednolite 

pochylenie. 

 Bezbłędnie i starannie przepisuje litery, 

wyrazy, zdania zapisane za pomocą liter 

pisanych i drukowanych. 

 Pisze z pamięci krótkie zdania zgonie z 

wymową. 

Umiejętności językowe i ortografia 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Rozróżnia pojęcia głoska, litera, 

samogłoska, spółgłoska. 

 Wyróżnia sylaby w wyrazach, wyrazy w 

zdaniu i zdania w tekście. 

 Pisze wyrazy z literami oznaczającymi 

spółgłoski miękkie, ą, ę, ó, h, ch, ż, rz 

 Zapisuje wielką litera początek zdania, 

imiona, nazwiska, nazwy państw, miast i 

rzek. 

 Sprawnie głoskuje, dzieli wyrazy na 

sylaby, odróżnia samogłoski i spółgłoski. 

 Zna i stosuje podstawowe zasady 

ortograficzne (dotyczące pisowni 

wyrazów wielką litera). 



 

II. Edukacja matematyczna 

Umiejętności w zakresie czynności umysłowych 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Rozumie i określa kierunki w 

przestrzeni. 

 Określa położenie przedmiotów 

względem siebie i innych obiektów. 

 Ocenia odległości między obiektami. 

 Poprawnie używa przyimków: za, przed, 

nad, pod, z, w, na zewnątrz, wewnątrz, 

obok. 

 Porównuje przedmioty pod względem 

wybranej cechy. 

 Porządkuje przedmioty według 

wielkości (tworzenie ciągów rosnących 

lub malejących). 

 Klasyfikuje przedmioty według 

wybranej cechy, tworzy zbiory zgodnie z 

podanym warunkiem. 

 Ustala warunek, który spełniają 

elementy wskazanego zbioru. 

 Przelicza elementy w zbiorach, 

porównuje liczebności dwóch zbiorów, 

zapisuje relacje za pomocą znaków: <, >, 

=. 

 Sprawnie wykonuje ćwiczenia mające na 

celu określenie kierunków, stosunków 

przestrzennych, wskazanie cech 

wielkościowych. 

 

Umiejętności w zakresie posługiwania się liczbami 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Liczy kolejno w zakresie 20, zapisuje 

liczby cyframi. 

 Porównuje liczby dwucyfrowe w 

zakresie 20, umieszcza je na osi 

liczbowej. 

 Porządkuje liczby według wielkości – 

rosnąco i malejąco. 

 Liczy dziesiątkami do 100. 

 Wskazuje jedności i dziesiątki w liczbie 

dwucyfrowej. 

 Dodaje i odejmuje liczby z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego w 

zakresie 20. 

 Mnoży liczby w zakresie 20. 

 Wykonuje obliczenia pieniężne (grosze i 

złotówki). 

 Rozwiązuje proste zadania tekstowe. 

 Rozumie i sprawnie rozwiązuje zadania 

tekstowe. 

 Sprawnie dodaje, odejmuje i mnoży w 

pamięci w zakresie 20. 

Umiejętności w zakresie pojęć geometrycznych 

podstawowe Ponadpodstawowe 

 Odróżnia i podaje nazwy takich figur,  Rozumie własności poznanych figur 



jak: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat. 

 Rysuje i mierzy odcinki (w zakresie 20). 

geometrycznych, potrafi je narysować. 

Umiejętności w zakresie dokonywania pomiarów 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Nazywa dni tygodnia, miesiące, pory 

roku i wymienia je we właściwej 

kolejności. 

 Odczytuje pełne godziny na zegarze oraz 

dokonuje prostych obliczeń zegarowych 

na pełnych godzinach. 

 Mierzy długość linijką (w zakresie 20 

cm) 

 Waży przedmioty z użyciem 

odważników kilogramowych. 

 Zna pojęcie litr. 

 Rozumie i stosuje w praktyce pojęcia: 

centymetr, kilogram, litr, godzina. 

 Oblicza upływ czasu na zegarze (pełne 

godziny). 

 Sprawnie posługuje się pieniędzmi (do 20 

zł) 

 Potrafi zaplanować zakupy. 

 

III. Edukacja społeczna 

Umiejętności w zakresie rozumienia środowiska społecznego 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Dostrzega swoją indywidualność, ma 

poczucie własnej wartości, buduje 

pozytywny obraz samego siebie. 

 Identyfikuje się z rodziną i jej 

tradycjami, pamięta swoje nazwisko, 

adres oraz nazwiska dziadków, 

krewnych. 

 Nawiązuje przyjazne relacje z innymi 

dziećmi. 

 Panuje nad emocjami, reaguje 

adekwatnie do zaistniałej sytuacji. 

 Przestrzega zasad kulturalnego 

odnoszenia się do siebie nawzajem, 

stosuje zwroty grzecznościowe. 

 Właściwie odnosi się do dorosłych. 

 Szanuje cudzą własność. 

 Pomaga potrzebującym. 

 Zna prawa i obowiązki ucznia. 

 Sumiennie pełni dyżury w klasie oraz 

wykonuje powierzone zadania 

edukacyjne i organizacyjne. 

 Szanuje podręczniki i przybory szkolne. 

 Korzysta z różnych źródeł informacji. 

 Trafnie ocenia postępowanie swoje i 

innych. 

 Zna i zawsze przestrzega prawa ucznia 

oraz chętnie wypełnia swoje obowiązki. 

 Chętnie i zgodnie współpracuje z 

rówieśnikami i z dorosłymi. 

 Sprawnie korzysta z różnych źródeł 

wiedzy i informacji, np.: podręczników, 

albumów, słowników, encyklopedii. 

Umiejętności w zakresie orientacji w czasie historycznym 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Rozpoznaje godło i barwy ojczyste, 

wskazuje na mapie stolice Polski oraz 

największe rzeki (Wisła, Odra). 

 Godnie zachowuje się podczas słuchania 

 Wykazuje poczucie tożsamości 

kulturowej, historycznej i narodowej. 



i śpiewania hymnu narodowego. 

 Zna legendy związane z powstaniem 

Polski i wybranych miast naszego kraju. 

 Poznaje pierwszych władców i królów 

Polski oraz pierwszą stolicę Polski. 

 Zna sylwetkę patrona szkoły. 

 

IV. Edukacja przyrodnicza 

Umiejętności w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Rozpoznaje powszechnie znane rośliny i 

zwierzęta w różnych środowiskach 

przyrodniczych. 

 Potrafi wymienić sposoby 

przystosowania się zwierząt do 

poszczególnych pór roku. 

 Potrafi wymienić podstawowe warunki 

niezbędne do życia zwierzętom i 

roślinom. 

 Zna zasady prowadzenia prostych 

hodowli i upraw. 

 Wie jaką rolę odgrywają w środowisku 

zwierzęta i rośliny. 

 Potrafi wymienić zagrożenia dla 

środowiska ze strony człowieka i dla 

człowieka ze strony środowiska 

przyrodniczego. 

 Wie, jak postępować ze zwierzętami 

domowymi i dzikimi i jak im pomagać 

w różnych porach roku. 

 Zna zasady segregowania śmieci, wie 

dlaczego należy korzystać z opakowań 

ekologicznych. 

 Chroni przyrodę i właściwie zachowuje 

się w lesie, w parku. 

 Rozumie potrzebę oszczędzania wody. 

 Wie, jakie znaczenie ma woda dla ludzi, 

zwierząt oraz roślin 

 Rozróżnia rodzaje opadów w różnych 

porach roku. 

 Potrafi obserwować pogodę i prowadzić 

obrazkowy kalendarz pogody. 

 Ubiera się stosownie do panujących 

warunków atmosferycznych. 

 Nazywa zjawiska charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku. 

 Wie, jak zachować się w sytuacjach 

wywołanych groźnymi zjawiskami 

 Samodzielnie prowadzi proste hodowle. 

 Segreguje śmieci. 

 Uzasadnia potrzebę oszczędzania wody. 

 Wie, że należy szanować przyrodę 

ożywioną i nieożywioną. 

 Zna nazwy niektórych roślin i zwierząt 

chronionych. 

 Stosuje zasady zdrowego odżywiania. 

 Interesuje się światem przyrody, 

systematycznie poszerza wiadomości. 



atmosferycznymi. 

 Rozumie dlaczego należy jeść regularnie 

oraz zdrowo się odżywiać. 

 Przestrzega zasad higieny osobistej. 

 Wyznacza kierunki w terenie na 

podstawie cienia oraz wiatru. 

 

V. Edukacja plastyczna 

Umiejętności w zakresie percepcji sztuki 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Rozróżnia: kształty, faktury, wielkość i 

usytuowanie w przestrzeni obiektów. 

 Rozpoznaje i nazywa barwy. 

 Poznaje placówki kultury działające w 

pobliżu miejsca zamieszkania. 

Umiejętności w zakresie ekspresji przez sztukę 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Chętnie podejmuje różnorodne działania 

związane z edukacją plastyczną. 

 Posługuje się takimi środkami wyrazu 

plastycznego jak: kształt, barwa, faktura. 

 Przedstawia różnymi środkami i 

technikami plastycznymi barwne 

kompozycje. 

 Koloruje obrazki, wycina i wydziera z 

papieru, tworząc kompozycje płaskie. 

 Lepi z plasteliny, gliny, masy solnej, 

wykonuje figurki z owoców drzew i 

krzewów. 

 Tworzy proste kształty z papieru metodą 

orgiami. 

 Ilustruje sceny realne i fantastyczne 

inspirowane wyobraźnią, literaturą, 

muzyką, otoczeniem społecznym i 

przyrodniczym. 

 Projektuje i wykonuje różnorodne formy 

użytkowe. 

 Potrafi wypowiedzieć się na temat 

wykonanej przez siebie pracy. 

 Sprawnie posługuje się różnymi 

środkami i technikami plastycznymi. 

 Sprawnie tnie papier po liniach. 

Umiejętności w zakresie recepcji sztuki 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: 

architekturę, malarstwo, rzeźbę i krótko 

wypowiada się na ich temat. 

 Swobodnie wypowiada się na temat 

wybranych dziedzin sztuki. 

 

VI. Edukacja techniczna 

Umiejętności w zakresie znajomości środowiska technicznego i organizacji pracy 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Dba o ład i porządek w miejscu pracy. 

 Oszczędnie gospodaruje materiałami. 

 Ma świadomość konieczności właściwej 

organizacji pracy. 



 Wykazuje twórczą inwencję podczas 

tworzenia swojego dzieła. 

 Rozpoznaje materiały przydatne do 

majsterkowania (przyrodnicze, 

papiernicze, włókiennicze oraz z 

tworzyw sztucznych). 

 Sprawnie konstruuje, tworząc estetyczne 

i dokładne prace techniczne. 

Umiejętności w zakresie bezpieczeństwa 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Bezpiecznie posługuje się prostymi 

narzędziami. 

 Zna sposoby łączenia materiałów 

(sklejanie, zszywanie, spinanie) 

 Potrafi udzielić pierwszej pomocy 

podczas skaleczenia. 

 Zna zasady działania latarki, zegara i 

urządzeń elektrycznych oraz potrafi 

bezpiecznie z nich korzystać. 

 Wskazuje zagrożenia wynikające z 

niewłaściwego posługiwania się 

urządzeniami elektrycznymi i 

gazowymi. 

 Sprawnie posługuje się różnymi 

narzędziami potrzebnymi do pracy. 

 Potrafi powiedzieć jak działa wybrane 

urządzenie domowe. 

 

VII. Edukacja muzyczna 

Umiejętności w zakresie percepcji i ekspresji muzycznej 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Śpiewa piosenki indywidualnie i 

zespołowo. 

 Słucha utworów muzycznych i niektóre 

z nich rozpoznaje. Wyraża swoje 

doznania różnymi sposobami. 

 Wykonuje ilustracje do wysłuchanej 

muzyki. 

 Akompaniuje do prostych piosenek na 

różnych instrumentach perkusyjnych. 

 Kulturalnie zachowuje się podczas 

koncertu. 

 Wie, jak zachować się w czasie 

śpiewania hymnu. 

 Z uwagą i zaangażowaniem słucha 

utworów muzycznych i je rozpoznaje. 

 Bezbłędnie odtwarza melodie i słowa 

poznanych piosenek. 

 Wykonuje staranne ilustracje do 

wysłuchanej muzyki. 

 

VIII. Wychowanie fizyczne 

Umiejętności w zakresie higieny osobistej i zdrowia 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Utrzymuje swoje ciało w czystości, 

przebiera się przed zajęciami ruchowymi 

i po ich zakończeniu. 

 Dostosowuje strój do rodzaju pogody w 

 Rozumie konieczność rozwijania 

sprawności fizycznej. 

 Zna zalety aktywnego wypoczynku. 

 Chętnie uczestniczy w działaniach 



trakcie zajęć ruchowych. 

 Wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie 

utrzymania zdrowia. 

 Stosuje rozgrzewkę przed 

wykonywaniem ćwiczeń fizycznych. 

 Rozumie znaczenie systematyczności i 

wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń. 

mających na celu zapobieganie chorobom 

i promowanie zdrowego stylu życia. 

Umiejętności w zakresie zabaw i gier ruchowych 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Bierze udział w zabawach orientacyjno –

porządkowych, bieżnych, rzutnych, 

skocznych oraz na czworakach. 

 Uczestniczy w grach z piłką. 

 Przestrzega zasad i je respektuje w czasie 

gier i zabaw. 

 Sprawnie pokonuje tor przeszkód. 

 Uprawia wybrana dyscyplinę sportową. 

Umiejętności w zakresie ćwiczeń porządkowych i kształtujących 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Potrafi właściwie ustawić się podczas 

zajęć (w rozsypce, kolumnie 

pojedynczej – kolejce lub dwójkowej - 

parami, szeregu, formowanie koła). 

 Wykonuje ćwiczenia ramion, nóg, 

tułowia, głowy, szyi, usprawniające 

stopy, skłony w tył i w bok, skręty, 

ćwiczenia mięśni brzucha oraz 

ćwiczenia poprawiające postawę. 

 Wykonuje ćwiczenia równoważne i 

zwinnościowe. 

 Rzuca i chwyta woreczki lub piłkę. 

 Pokonuje przeszkody, skacze, biega. 

 Uczy się pływać. 

 Dba o prawidłową postawę ciała w 

każdej sytuacji. 

 

IX. Informatyka 

Umiejętności w zakresie obsługi komputera. 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Umie włączyć i wyłączyć komputer. 

 Nazywa podstawowe elementy zestawu 

komputerowego. 

 Posługuje się myszą i klawiaturą. 

 Rozpoznaje klawisze literowe i cyfrowe. 

 Zna niektóre pojęcia związane z obsługa 

komputera oraz nazwy klawiszy (np.: 

kliknąć, kursor, spacja, Enter, Shift, 

Caps Lock, Beckspace, Delete, Alt 

prawy, Alt prawy + Shift, klawisze 

ruchu). 

 Potrafi formatować tekst w programie 

Word (kolor czcionki, Pogrubienie, 

Kursywa, Podkreślenie). 

 Korzysta z Edytora Grafiki – Paint 

 Potrafi samodzielnie tworzyć w Edytorze 

Grafiki – Paint, korzystając z wybranych 

narzędzi. 

 Sprawnie formatuje tekst w programie 

Word. 

 Chętnie wykonuje dodatkowe zadania. 



(zaznacza obrazy lub ich fragmenty, 

przesuwa, cofa wykonane czynności, 

zmienia szerokość i kolor linii, zna 

narzędzia: wypełnienie kolorem, 

ołówek, gumka, pędzel, lupa, tekst, 

prostokąt, trójkąt, owal, linia). 

 Zna elementy programowania (polecenia 

i symbole: w prawo, w lewo, w górę, w 

dół, weź, powtórz, łączy bloki). 

Umiejętności w zakresie bezpieczeństwa. 

podstawowe ponadpodstawowe 

 Zna zasady bezpiecznego zachowania w 

pracowni komputerowej. 

 Dobrze zna regulamin obowiązujący w 

pracowni komputerowej i stosuje się do 

niego. 

 


