
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach I – III 
Ocenianie bieżące ucznia w edukacji wczesnoszkolnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dokonywane 

jest przez ocenę: 

1)słowną -pozytywne sformułowania wspierające np. wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, poćwicz, musisz pracować 

więcej; 
2)pisemną: komentarz słowny w zeszycie, ocena wyrażona cyfrą; 

Ocenianie bieżące ucznia dokonywane jest według sześciostopniowej skali: 
1)stopień celujący –6 (cel); 

2)stopień bardzo dobry –5 (bdb); 

3)stopień dobry –4 (db); 

4)stopień dostateczny –3 (dst); 

5)stopień dopuszczający –2 (dop); 

 6)stopień niedostateczny –1 (ndst). 

Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” łącznie ze stopniem,   z wyłączeniem stopnia 

celującego i niedostatecznego. 

 

Ogólne kryteria oceniania bieżącego: 

1)stopień celujący  
-Uczeń samodzielnie wykonuje zadania wykraczające poza treści podstawy programowej. Posiada wiedzę      i umiejętności, 

które są efektem jego samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań, zapewniające pełne wykorzystanie 

wiadomości dodatkowych w praktyce; 

2)stopień bardzo dobry  
-Uczeń samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania określone w podstawie programowej. Posiada wiedzę umożliwiającą 

samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach. Sprawnie rozwiązuje problemy i zadania posługując się nabytymi 

umiejętnościami; 

3)stopień dobry  
-Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie zadań typowych. Trudniejsze wykonuje 

pod kierunkiem nauczyciela; 

4)stopień dostateczny  
–Uczeń posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie kształcenia, pozwalające na rozumienie podstawowych 

zagadnień. Potrafi wykonać proste zadania pod kierunkiem nauczyciela. Wyrywkowo stosuje wiedzę w sytuacjach 

typowych. Często wymaga i oczekuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu zadań. Często popełnia błędy; 
5)stopień dopuszczający  
–Uczeń ma trudności z opanowaniem podstawowych zagadnień. Posiada minimalną wiedzę i umiejętności. Oczekuje stałej 

pomocy nauczyciela. Popełnia bardzo dużo błędów; 

6)stopień niedostateczny  

–Uczeń nie spełnił wymagań na stopień dopuszczający 

 

Przy ustalaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego  w szczególności brany 

jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność uczniów  działaniach na 

rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 
Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach I-III odbywa się przy użyciu rożnych metod i narzędzi pomiaru 

dydaktycznego: odpowiedź ustna praca pisemna, zadania praktyczne, pisemny sprawdzian wiadomości, test, kartkówka, 

zadanie domowe, wytwory prac ucznia, praca na lekcji, zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń, bieżąca obserwacja ucznia 

W klasach I-III uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych, testów, prac klasowych obejmujących pewien zakres 

materiału oceny bieżące według skali: 

do 29 % -stopień niedostateczny  

30–49% -stopień dopuszczający 

50 –69 % -stopień dostateczny 

70 –84% -stopień dobry 

85–94% -stopień bardzo dobry 

95–100 % -stopień celujący 

Warunki i sposoby oraz kryteria oceniania zachowania 

W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową.  

Stosuje się bieżące ocenianie wspomagające według następującej skali: 
a) wspaniałe (w) 

b) dobre (d) 

c) popracuj nad sobą (p) 

Ocenianie zachowania jest dokonywane na koniec każdego dnia nauki za pomocą symboli obrazkowych. Na tej podstawie 

raz w  miesiącu nauczyciel zapisuje ocenę z zachowania w dzienniku lekcyjnym, używając symboli: w, d, p. 



Wychowawca, biorąc pod uwagę poczynione obserwacje, opinie innych nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły, 

informacje w dzienniku  określa śródroczną i roczną ocenę opisową zachowania każdego ucznia.   

 

Zachowanie  wspaniałe (w) 
Wypełnianie przez ucznia obowiązków: 

 zawsze przestrzega regulaminu klasy i szkoły, 

  jest zawsze przygotowany do zajęć, 

 nosi wymagane materiały, przybory i podręczniki szkolne, 

 przejawia własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

 systematycznie i wytrwale pracuje nad wzbogaceniem swojej wiedzy, 

  bierze aktywny udział na lekcji, należycie wykorzystuje czas i warunki pracy, 

 na zajęciach jest zdyscyplinowany i uważny, 

  zgodnie współpracuje w grupie, 

 każda nieobecność usprawiedliwiona. 

Kultura osobista, postawa wobec kolegów, pracowników szkoły, osób starszych: 

  kultura słowa, 
  kultura zachowania w stosunku do osób z najbliższego otoczenia, 
  życzliwy stosunek do osób starszych i rówieśników, opiekuńczy dla młodszych, 
 respektowanie (zawsze) poleceń i uwag wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, 
 uczeń dba o to, aby na wszystkich uroczystościach szkolnych prezentować się w stroju galowym. 

Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska: 

 wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego, 

 aktywny udział w akademiach, konkursach i akcjach organizowanych na terenie szkoły oraz pozaszkolnych. 

 Zachowanie dobre(d) 
Wypełnianie przez ucznia obowiązków: 

  zwykle przestrzega regulaminu klasy i szkoły, 

  czasami zapomina przyborów szkolnych i materiałów, 

  na zajęciach czasami jest niezdyscyplinowany i nieuważny, 

  stara się zgodnie pracować w grupie, czasami zdarza się nie przestrzegać zasad współpracy 

  czasami wymaga zachęty do podjęcia zadań, 

   każda nieobecność usprawiedliwiona, 

Kultura osobista, postawa wobec kolegów, pracowników szkoły, osób starszych: 

  przeważnie postępuje zgodnie z regulaminem, chociaż zdarzają się uchybienia, nie zawsze od razu 

korygowane. 

Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska: 
   wykonuje polecenia nauczyciela. 

   Popracuj nad sobą(p) 
Wypełnianie przez ucznia obowiązków: 

 nie odrabia zadań domowych, 

 nie przygotowuje się do lekcji, 

   nie przestrzega zasad współpracy, nie potrafi pracować w grupie. 

Kultura osobista, postawa wobec kolegów, pracowników szkoły, osób starszych: 

 uczeń nie spełnia żadnych wymogów związanych z kulturą osobistą 

podejmowane działania nauczycieli, zespołu klasowego, rodziców nie dają oczekiwanego rezultatu. 

 

  

 

 

 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna w klasach I-III jest oceną opisową. 
Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy  w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 
Roczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez nauczyciela na podstawie śródrocznej karty oceny opisowej, bieżących 

ocen odnotowanych w dzienniku lekcyjnym w poszczególnych edukacjach z uwzględnieniem postępów edukacyjnych                            

i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 
1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3)dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4)dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 



7)okazywanie szacunku innym osobom. 

 

 


