PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA UCZNIA
KOŃCZĄCEGO KLASĘ TRZECIĄ
EDUKACJA POLONISTYCZNA:
MÓWIENIE I SŁUCHANIE
 poprawnie, w rozwiniętej i uporządkowanej formie wypowiadać się
na temat własnych przeżyć i doświadczeń,
 opowiadać o zdarzeniach i obserwowanych zjawiskach,
 poprawnie recytować utwory poetyckie i fragmenty prozy,
 opowiedzieć treść przeczytanego tekstu,
 formułować wnioski na podstawie obserwacji,
CZYTANIE
 płynnie przeczytać tekst z uwzględnieniem tempa i modulacji głosu,
 czytać cicho ze zrozumieniem teksty, polecenia, instrukcje, przepisy,
 określać nastrój utworu,
 czytać teksty z podziałem na role,
 porządkować zdarzenia w opowiadaniu, opowiadać wg planu,
 wyróżniać w utworach literackich opowiadania, opisy i dialogi,
PISANIE
 pisać czytelnie, płynnie i estetycznie, w szybszym tempie,
 pisać teksty z pamięci,
 pisać z zachowaniem poznanych reguł ortograficznych,
 stosować zasadę pisania przeczenia ”nie” z poznanymi częściami mowy,
 stosować znane, opracowane na lekcjach skróty,
 posługiwać się słownikiem ortograficznym,
 pisać plan wydarzeń, a na jego podstawie opowiadanie,
 pisać krótkie opowiadania na tematy z życia,
 opisywać przedmiot, osobę, sytuację,
 samodzielnie redagować życzenia,
GRAMATYKA
 wskazać w zdaniu rzeczownik, czasownik, przymiotnik oraz określić
ich liczbę, osobę, czas, rodzaj,
 stopniować przymiotniki,
 używać części mowy we właściwej formie,
 przekształcać zdania pojedyncze w złożone,

MATEMATYKA:












czytać, pisać i porównywać liczby w zakresie 1000,
biegle dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby w zakresie 100,
stosować zasady kolejności wykonywania działań,
rozwiązywać i układać zadania proste i nietrudne zadania złożone,
rozwiązywać poznane typy równań,
nazwać, narysować i zmierzyć linię łamaną i odcinek,
rozpoznać odcinki prostopadłe i równoległe,
wymienić cechy prostokąta i trójkąta oraz obliczać ich obwody,
zna jednostki miary, wagi, pojemności; posługuje się nimi w obliczeniach,
wykonuje obliczenia pieniężne,
wykonuje proste obliczenia kalendarzowe i zegarowe,

EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA:
 wskazać na mapie granice Polski, kierunki świata, góry, wyżyny,
niziny, morze,
 wymienić środki transportu lądowego, powietrznego. wodnego,
 zna cykl rozwojowy niektórych roślin, wymienia rośliny uprawne,
 wie, jak zbudowany jest Układ Słoneczny, wymienia planety Układu,
 zna nazwy kontynentów i oceanów,
 zna kilka informacji na temat kontynentów,
 zna kilka informacji na temat Mieszka I i Kazimierza Wielkiego,
 wie, jakie bogactwa naturalne występują w Polsce,
 wymienia skutki wydobywania i spalania węgla dla środowiska,
 zna ważne wartości: przyjaźń, sprawiedliwość, dobroć, szacunek i ich rolę w relacjach
międzyludzkich,
 zna numery alarmowe, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku,
 wie, na czym polegają ruch obiegowy i obrotowy Ziemi,
 zna budowę układu oddechowego człowieka i wie, jak przebiega proces oddychania,
 zna polskich laureatów Nagrody Nobla,
 zna charakterystyczne cechy ssaków, płazów i gadów,
 zna nazwy kilku parków narodowych w Polsce ,
 wymienia kilka gatunków roślin i zwierząt chronionych,
 potrafi wskazać na mapie Mazowsze, Wielkopolskę, Pomorze, główne miasta oraz
rzeki regionów,
 podaje przykłady łańcuchów pokarmowych,
 wie, jaką rolę odgrywa woda w przyrodzie,
 zna stany skupienia wody,
 zna przyczyny i skutki powodzi,
 zna przyczyny zanieczyszczenia wód i sposoby oczyszczania,

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I RUCHOWA:






wykorzystać własne pomysły w tworzeniu prac plastyczno - technicznych,
śpiewać poznane piosenki,
nazywać wybrane instrumenty muzyczne,
uczestniczyć z zaangażowaniem w zajęciach muzyczno - ruchowych,
dbać o bezpieczeństwo własne i innych.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 Uczeń zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i Internetu,
 umie posługiwać się myszką i klawiaturą,
 posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi,
 wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki,
 wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry, wyrazy i zdania.
 przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe.
JĘZYK OBCY
 Uczeń rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje,
 czyta ze zrozumieniem proste wyrazy i zdania,
 przepisuje wyrazy i zdania,
 rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
 rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych,
 recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki.

