
OCENIANIE I OCENA OPISOWA W KLASACH I-III  

  

I. ZASADY OCENIANIA   

1. Prawidłowa ocena powinna:   

- uwzględniać możliwości dziecka, brać pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek i chęci; 

- dawać informację o tym, co już dziecko umie, nad czym musi popracować i jak to zrobić; - 

nie etykietować dzieci i nie zawierać krytyki dziecka.  

  

2. Cele oceniania:   

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;  - 

pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;   

- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach , trudnościach i uzdolnieniach 

ucznia;   

- motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

  

3. Funkcje oceny opisowej:   

- informacyjna (co uczniowi udało się poznać , opanować , zrozumieć , jakie zdobył umiejętności);  

- motywacyjna (zachęca do podejmowania dalszego wysiłku , wskazuje na możliwość osiągnięcia 

sukcesu oraz wiary we własne siły);  

- korekcyjna (co trzeba zmienić w pracy ucznia , aby uzyskać lepsze efekty).  

4. Rozpoznawanie poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w edukacji 

wczesnoszkolnej dokonuje się na podstawie: diagnoz umiejętności ucznia klasy pierwszej, drugiej ,    

trzeciej, oceniania bieżącego, sprawdzianów podsumowujących i rocznych, opisowej oceny 

półrocznej i rocznej.  

  

II. BIEŻĄCA OCENA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW   

1. Ocenianie bieżące  

  

1. Osiągnięcia uczniów są oceniane na bieżąco przez nauczyciela, do nich należy zaliczyć: 

głośne i ciche czytanie, przepisywanie z tablicy, podręcznika, pisanie z pamięci, ze słuchu, 

wypowiedzi ustne, pisemne, recytacja wierszy, prowadzenie zeszytu i ćwiczeń, samodzielne 

zdobywanie wiadomości, lektura, liczenie pamięciowe, wykonywanie i zapisywanie działań 

matematycznych, układanie zadań, stosowanie różnorodnych technik plastycznych i technicznych, 

dokładność i estetyka wykonania prac plastyczno-technicznych, śpiewanie poznanych piosenek, 

zabawy, ćwiczenia gimnastyczne, posługiwanie się programami komputerowymi, aktywność na 

lekcji, praca w zespole, grupie, zadania domowe i przygotowanie do zajęć. Oceny z odpowiedzi 

ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia, mogą być 

wpisywane do zeszytu przedmiotowego, dziennika, jako informacja dla rodziców (prawnych 

opiekunów).             Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego mają wpływ na 

ocenę z zajęć                  edukacyjnych i zachowania.  



  

Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka w edukacji poprzez ustne rozmowy z 

nauczycielami, informacje pisemne w zeszytach lub dzienniku, pisemną śródroczną i roczną ocenę 

opisową oraz przez wgląd do dziennika elektronicznego.  

  

W ocenie bieżącej pracy ucznia w edukacji wczesnoszkolnej można stosować ocenę:  

l. słowną wyrażoną ustnie;  

2.pisemną informację zwrotną;  

6871252660563300125791843.wyrażoną 

symbolem graficznym;  

4.wyrażoną ilością punktów.  

  

1.1. Skala oceny opanowania wiadomości i umiejętności  

  

W edukacji wczesnoszkolnej oceny bieżące mają charakter słowny lub cyfrowy: - 

skala cyfrowa: 6, 5,4, 3, 2, l,    

- skala słowna odpowiadająca ocenom cyfrowym:  

  

  

6 – Wspaniale!   

Praca wykonana bezbłędnie, łącznie z zadaniami dodatkowymi.   

  

5 - Bardzo dobrze!   

Praca wykonana bezbłędnie, starannie.   

  

4 - Dobrze!   

Praca wykonana poprawnie (z drobnymi błędami)   

  

3 - Popracuj więcej.   

Praca wykonana częściowo poprawnie.   

  

2 - Masz trudności.   

Praca wykonana słabo (duża ilość błędów).   

  

1 – Nie opanowałeś.   

Praca z bardzo dużą ilością błędów.   

  

Oceny punktowe zapisywane są w zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych. Oceny podawane 

są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika.  

  

  

  

1.2. Prace kontrolne  

  

1. Uczniowie piszą sprawdziany, dyktanda, testy zaplanowane zgodnie z 

rozkładem materiału.   



2. Sprawdzian - obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej 

podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową.   

3. Terminy sprawdzianów wpisywane są w dzienniku elektronicznym (zakładka: 

Terminarz)     i  podawane uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem.  

4. Uczeń jest zobowiązany do pisania sprawdzianu, a w przypadku nieobecności 

ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

5. Pisemne sprawdziany poprawiane są w ciągu dwóch tygodni. Uczeń klasy 

drugiej i trzeciej poprawia sprawdzian, za który otrzymał poniżej 49 %.  

6. Kartkówki - kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatnich lekcji 

lub pracy domowej.   

7. Kartkówka nie musi być zapowiedziana.  

8. Pisemne prace ucznia, sprawdziany przechowywane są przez nauczycieli do 

końca roku szkolnego , a ocenione kartkówki do końca semestru, udostępniane 

są do wglądu rodzicom na zebraniach, wywiadówkach, indywidualnych 

spotkaniach.  

  

  

Sprawdziany dotyczą materiału bieżącego. Pozwalają ocenić osiągnięcia dziecka w danym okresie, 

sprzyjają pracy, sprawdzają trwałość zdobytych umiejętności, uwidaczniają postępy, wykrywają 

problemy, uczą dziecko systematyczności, koncentracji, spostrzegawczości, są zapisem pracy 

dziecka. Dla nauczyciela są także wykładnikiem efektywności pracy, dla rodziców informacją o 

osiągnięciach dziecka. Za wykonanie każdego zadania w sprawdzianie czy teście uczniowie 

zdobywają określoną liczbę punktów, za cały sprawdzian otrzymują ocenę opisową zgodną z 

przyjętą procentową skalą oceny prac.  

  

1.3. Procentowa skala oceny prac kontrolnych  

6 – Wspaniale! - 100%   

5 – Bardzo dobrze! - 99 % - 90 %   

4 – Dobrze! - 89 % - 75%   

3 – Popracuj więcej - 74% - 50%   

2 – Masz trudności - 49% - 30%   

1 – Nie opanowałeś - 29% - 0%   

2. Ocenianie okresowe.   

  

Ocena opisowa w formie arkusza osiągnięć ucznia jako informacja dla rodzica przekazywana jest 

na zebraniu po I semestrze nauki. Ocenę opisową osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia 

wypełnia wychowawca według arkusza opracowanego dla klas I, II, III załączonego do 

przedmiotowego systemu oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.   

  

Śródroczna ocena opisowa jest opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem.  



  

  

3. Ocenianie końcowe.  

  

Oceny klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego dokonuje nauczyciel w formie zwartego opisu 

wiedzy, umiejętności i zachowania ucznia zamieszczając ją w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen i 

na świadectwie szkolnym, które otrzymuje uczeń.   

  

  

  

III. OCENA OPISOWA Z ZACHOWANIA   

  

1. Kryteria oceny opisowej zachowania:   

  

1.1 Przygotowanie i praca na lekcji (przygotowanie się do lekcji, aktywność podczas 

zajęć,  samodzielność w pracy, koncentracja, wytrwałość, kończenie podjętych zadań, 

punktualność).   

  

1.2 Zachowanie wobec kolegów, współpraca w grupie ( umiejętność współpracy, 

udzielanie pomocy innym, bezkonfliktowe zachowanie, akceptacja innych, tolerancja, 

respektowanie wymagań i przyjętych reguł zachowania).  

  

1.3 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji i przerw (troska o 

bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, dbanie o higienę osobistą, przestrzeganie 

regulaminów).  

  

1.4 Kultura osobista (używanie form grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników, 

dbanie o swoje miejsce pracy, opanowanie własnych negatywnych emocji, dbałość o 

kulturę słowa, poszanowanie dla własności osobistej i społecznej).  

  

1. 5.Udział w życiu szkoły i środowiska (szacunek wobec symboli narodowych, przyjmowanie 

właściwej postawy podczas uroczystości szkolnych, aktywne uczestnictwo w uroczystościach i 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych).  

  

  

2. Ocenianie okresowe.   

Ocena opisowa z zachowania zawarta jest w arkuszu osiągnięć ucznia, który wypełnia 

wychowawca klasy po I semestrze nauki.   

  

3. Ocenianie końcowe.   

Oceny z zachowania na koniec roku szkolnego dokonuje nauczyciel w formie zwartego opisu 

zachowania ucznia zamieszczając ją w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym, które otrzymuje 

uczeń.   

  

  

IV. ZAŁĄCZNIKI   

  



załącznik 1: Półroczna ocena opisowa osiągnięć ucznia klasy I  

załącznik 2: Półroczna ocena opisowa osiągnięć ucznia klasy II  

załącznik 3: Półroczna ocena opisowa osiągnięć ucznia klasy III   
załącznik 4: Ocenianie w klasach I-III podczas nauczania zdalnego  

   

  

  


