
Wymagania edukacyjne (programowe) 
 

Klasa 3 
 

Edukacja polonistyczna 
 
Uczeń; 
• swobodnie posługuje się poprawnym językiem ojczystym, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi, 
• uczestniczy w rozmowach, właściwie komunikuje się w różnych sytuacjach społecznych, 
• dba o kulturę wypowiadania się, poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, 
• czyta teksty z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, zaznacza wybrane fragmenty, określa 
czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, 
• przejawia wrażliwość estetyczną, ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, 
• pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, 
• przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu, w miarę swych możliwości samodzielnie realizuje 
pisemne zadania domowe, 
• redaguje samodzielnie i zapisuje kilkuzdaniową wypowiedź, list prywatny, życzenia, zaproszenie, 
notatkę do kroniki, zawiadomienie, 
• wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc 
charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi, 
• samodzielnie wyszukuje pożądane informacje, 
• wykazuje indywidualne zainteresowania czytelnicze. 
 

Edukacja matematyczna 

Uczeń; 
• liczy, porównuje, zapisuje cyframi i odczytuje liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby 
do miliona (np. 1500, 10 000, 800 000), 
• rozumie istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia 
oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań, 
• dodaje i odejmuje w zakresie 100, stosuje własne strategie obliczeniowe, 
• podaje iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia i sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia, 
• analizuje podaną treść prostych zadań tekstowych, rozwiązuje zadania tekstowe proste i złożone 
(wybrane), 
• tworzy własne strategie rozwiązywania zadań, 
• samodzielnie konstruuje treść zadań do podanych sytuacji lub ilustracji, 
• rozwiązuje zadania, stosując odpowiednie obliczenia, 
• posługuje się podstawowymi wiadomościami praktycznymi (odczytuje wskazania zegarów, 
termometrów, kalendarzy, liczy pieniądze, waży i mierzy przedmioty) i stosuje te wiadomości 
w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych, 
• odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, podaje i zapisuje daty oraz 
porządkuje je chronologicznie, wymienia kolejne dni tygodnia i miesiące roku, 
• rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, wymienia ich cechy, oblicza obwody, 
mierzy i rysuje odcinki, tworzy układy rytmiczne, wskazuje zjawisko symetrii w figurach 
geometrycznych i w otoczeniu, 
• rozwiązuje łatwe zadania tekstowe z zastosowaniem równania z niewiadomą w postaci 
okienka,                                                                                                                                                                
• układa i rozwiązuje łamigłówki matematyczne,                                                                                            
• wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne, do rozwijania myślenia 
strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady 
organizacyjne. 

 



 

Edukacja społeczna 

Uczeń; 
• świadomie uczestniczy w pracach grupy, 
• identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy, 
• rozumie, że wszyscy ludzie, także uczniowie, mają prawa i obowiązki,                                                           
• ocenia postępowanie swoje i innych osób, kierując się wartościami,                                                                 
• uczestniczy w wyborach samorządu klasowego,                                                                                     
• szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów,                                                            
• pełni w grupie określone funkcje,                                                                                                                 
• ma orientację w czasie historycznym; zna fakty z historii państwa polskiego i o nich opowiada,                                                                  
• rozpoznaje symbole narodowe,                                                                                                                              
• bierze udział w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci o charakterze lokalnymi 
ogólnopolskim,                                                                                                                                                      
• rozpoznaje i nazywa patrona szkoły i miejscowości, w której mieszka,                                                      
• opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postaci i prezentuje ciekawostki o wielkich 
Polakach. 

Edukacja przyrodnicza 

Uczeń; 
• prowadzi obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i formułuje wnioski, 
• nazywa typowe krajobrazy i odpowiadające im ekosystemy, podaje przykłady gatunków 
roślin i zwierząt charakterystycznych dla tych środowisk, 
• zna wpływ światła słonecznego, powietrza i wody, na cykliczność życia na Ziemi oraz 
funkcjonowanie ludzi, zwierząt i roślin, 
• rozpoznaje i nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi, określa ich rolę we 
właściwym funkcjonowaniu organizmów, stosuje zasady racjonalnego żywienia i systematycznego 
kontrolowania stanu zdrowia, 
• wie, jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, rozpoznaje i nazywa zagrożenia ze 
strony roślin i zwierząt, jak również zagrożenia ze strony przyrody wynikające z działalności 
człowieka, propaguje ekologiczny styl życia i podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody, 
• prowadzi obserwacje zjawisk atmosferycznych, dostosowuje swoje formy aktywności do 
warunków pogodowych, wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku, 
• rozumie przestrzeń geograficzną w odniesieniu do miejscowości i kraju, w którym mieszka, 
• posługuje się mapą fizyczną Polski w zakresie treści programowych. 

Edukacja plastyczna 

Uczeń; 
• określić swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziedzinami sztuki, 
zabytkami i tradycjami środowiska, w którym żyje, 
• obserwować i doświadczać, 
• nazywać dziedziny sztuki, 
• uprawiać działalność plastyczną, być ekspresyjnym i twórczym, 
• rozróżnić dziedziny działalności twórczej człowieka i rozpoznać wybrane dzieła architektury i sztuk 
plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, 
• wskazać wytwory rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej oraz określić ich znaczenie 
w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego, 
• korzystać z przekazów medialnych oraz zastosować ich narzędzia i wytwory w kształtowaniu 
własnego wizerunku oraz upowszechnianiu kultury w środowisku, 
• prowadzić własną działalność twórczą, stosując różnorodne środki wyrazu w kompozycjach 
płaskich i przestrzennych. 



Edukacja techniczna 

Uczeń; 
• działa i współdziała, realizując projekty, 
• odczytuje podstawowe informacje techniczne,                                                                                              
• wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne, i modele techniczne,                                                  
• zna sposoby wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, wie, jak bezpiecznie i ekonomicznie 
korzystać z nich w gospodarstwie domowym,                                                                                           
• rozumie potrzebę organizowania indywidualnych i zespołowych działań technicznych, potrafi 
zadbać o właściwą organizację materiałów, narzędzi i stanowiska pracy,                                                           
• potrafi opracować i przedstawić własne pomysły rozwiązań technicznych, zaplanować czynności, 
zgromadzić materiały i narzędzia niezbędne do ich wykonania,                                                                     
• zna zasady bezpieczeństwa poruszania się w ruchu ulicznym jako pieszy lub rowerzysta,  przestrzega 
reguł bezpieczeństwa komunikacyjnego, wie, jak należy zachować się w razie wypadku. 

Edukacja informatyczna 

Uczeń; 
• posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, pisze za pomocą klawiatury 
litery i cyfry, wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, 
• umie wyszukać i zastosować w praktyce informacje, które znajdują się na wskazanych przez 
nauczyciela stronach internetowych, dostrzega elementy aktywne, nawiguje po stronach 
w określonym zakresie, 
• zna wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. 
 

Wychowanie fizyczne 

Uczeń; 
• umie dbać o higienę osobistą i czystość odzieży, rozumie znaczenie racjonalnego odżywiania się, 
aktywnego sposobu wypoczywania i systematycznej profilaktyki zdrowotnej dla właściwego 
funkcjonowania organizmu, 
• potrafi przyjmować pozycje wyjściowe i ustawienie właściwe dla poszczególnych rodzajów 
ćwiczeń i prostych układów gimnastycznych, dba o prawidłowe ich wykonanie, 
• umie realizować marszobiegi na określonych dystansach lub w podanych ramach czasowych, jeździ 
na rowerze i wrotkach lub rolkach, bierze udział w zabawach i grach terenowych, 
• potrafi posługiwać się piłką i innymi przyborami, przestrzegając zasad bezpieczeństwa 
i respektując reguły gry oraz decyzje sędziego, 
• zna zasady rywalizacji sportowej i stosuje się do nich w rozgrywkach indywidualnych 
i zespołowych, dba o bezpieczeństwo miejsca i przebiegu zabaw ruchowych, 
• interesuje się różnymi formami rekreacyjno-sportowymi. 

 


