
Załącznik nr 1a do Statutu  
I Społecznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka 

Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego im. J. Korczaka w Gliwicach 

 

 

Osiągnięcia i postępy ucznia klasy I 

semestr ............ 
 

 

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________ 

 

ULICA  POLONISTYCZNA 

Mówienie i słuchanie 

Wypowiada się wyrazami  

Wypowiada się zdaniami  

Poprawnie zadaje pytania i udziela odpowiedzi  

Wypowiada się na temat tekstu i historyjek obrazkowych  

Posiada bogaty zasób słownictwa  

Stosuje poprawne formy gramatyczne  

Uważnie słucha cudzej wypowiedzi  

Słucha i wypełnia polecenia  

Czytanie 

Czyta głoskami  

Czyta sylabami  

Czyta wyrazami  

Czyta zdaniami  

Czyta płynnie  

Czyta we właściwym tempie  

Uwzględnia zmianę siły i tonu głosu, stosuje pauzy  

Rozumie czytany tekst  

Zniekształca sylaby i wyrazy  

Pisanie 

Mieści się w liniach  

Prawidłowo pisze kształty liter  

Prawidłowo łączy litery  

Odwzorowuje poprawnie  

Przepisuje poprawnie  

Pisze z pamięci poprawnie  

Poprawnie redaguje zdania  

Pisze czysto i estetycznie  

ULICA  MATEMATYCZNA 

Nazywa i rozróżnia figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt                                 

Określa położenie przedmiotu w przestrzeni  

Pisze prawidłowo cyfry  

Posiada ukształtowane pojęcie liczby  

Dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie ..................  

Dodaje i odejmuje w oderwaniu od konkretu w zakresie ..................  

Porównuje i porządkuje liczby w zakresie ................  

Rozwiązuje proste zadania tekstowe  

Rozwiązuje złożone zadania tekstowe  

Układa zadania tekstowe do ilustracji, formuły matematycznej  

ULICA  PRZYRODNICZA 

Potrafi bezpiecznie poruszać się po szkole i poza nią  

Zna i szanuje osoby z najbliższego otoczenia  

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu  



Rozumie konieczność ochrony środowiska  

Wymienia pory roku i ich cechy charakterystyczne  

ULICA  ARTYSTYCZNA 

Pracuje wytrwale, kończy rozpoczętą pracę  

Poszukuje oryginalnych rozwiązań  

Potrafi opowiedzieć o własnej pracy (samoocena)  

Dba o estetykę wykonywanej pracy  

Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy  

Potrafi zaśpiewać piosenkę  

Potrafi zilustrować piosenkę ruchem  

Potrafi zagrać na instrumencie w oparciu o zapis nutowy  

ULICA  SPRAWNOŚCIOWA 

Zna zasady bezpiecznego zachowania  

Reaguje na sygnały świetlne, ruchowe, kolory, dźwięki  

Z zaangażowaniem opanował podstawowe formy ruchu  

Potrafi współpracować w grupie  

Nie boi się wejść do wody  

Leży na wodzie z deską i umie wydychać powietrze pod wodą  

Leży na wodzie bez deski, poprawnie pracuje nogami  

ULICA  JĘZYKOWA 

  

  

  

  

ULICA  INFORMATYCZNA 

Uczeń umie wymienić elementy zestawu komputerowego i zna ich 

zastosowanie. 

 

Potrafi prawidłowo włączyć komputer i zakończyć pracę z komputerem.  

Potrafi prawidłowo korzystać z myszki komputerowej.  

Potrafi prawidłowo otworzyć edytor grafiki w oprogramowaniu komputera.  

Zna narzędzia edytora grafiki.  

Potrafi wykorzystać narzędzia edytora grafiki do rysowania, malowania, 

wypełniania kolorem. 

 

Stosuje się do poleceń, poprawnie wykonuje zadania  

ZACHOWANIE 

  

  

  

  

  

  

  

RELIGIA / ETYKA 

  

  

  

  

 

 

 

Gliwice, dn. .....................................             _____________________________ 

                        (podpis wychowawcy) 

 

 
          _____________________________ 

                     (podpis Dyrektora Szkoły) 

 


