
 

 

 

 

         Zasady oceniania uczniów w klasach I-III 

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku 
§73. 1. W klasach I-III oceny  śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć, 

a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Ocenienie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, 

wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów. 

3. Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych, jest monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dobrze się uczyć. 

Metody bieżącego oceniania osiągnięć uczniów: 

• Sprawdzanie przez nauczyciela samodzielnie wykonanej przez uczniów pracy klasowej i 

domowej w celu określenia poziomu: 

– poprawności zastosowania przyswojonych wiadomości, 

– biegłości w opanowanych umiejętnościach, 

– sposobu rozumowania w procesie dochodzenia do wyniku, 

– umiejętności korzystania z wcześniej zdobytych doświadczeń edukacyjnych 

 

• Metoda ustnego odpytywania uczniów w celu sprawdzenia np.: 

– umiejętności czytania, 

– znajomości zasad ortograficznych, matematycznych, 

– umiejętności interpretowania treści zawartej w tekstach, 

– biegłości w obliczaniu wyników czterech działań arytmetycznych, 

– celowości zastosowania określonej metody rozwiązywania problemów, 

– stopnia trwałości przyswojonych faktów. 

• Metoda krótkich testów sprawdzających wiadomości i umiejętności, konkursów i quizów, 

w których uczeń: 

– odpowiada na różne pytania, 

– uzupełnia luki w zdaniach, w tekstach, 

– dokonuje wyboru poprawnej odpowiedzi, 

– przekształca zadania, 

– rozwiązuje zagadki, 

– wyróżnia logiczne zależności, 

– proponuje własne zakończenia tekstów, 

– proponuje nowe rozwiązania, a tym samym ujawnia poziom przyswojonej wiedzy i 

zdobytych umiejętności. 

 

 

 

 



Ogólny charakter ma ocenianie okresowe, które pełniej informuje o aktywności dziecka, o 

postępach w zdobywaniu poszczególnych kompetencji, o specjalnych uzdolnieniach, o 

specjalnych trudnościach, o stanach wewnętrznych przeżyć dziecka i sposobach ich 

ujawniania. Ocena okresowa nie prowadzi do oceny postępów całej klasy, lecz ujmuje 

postępy i rozwój konkretnego ucznia. 

 

Nauczyciel w klasach 1–3, rozpoznając możliwości uczniów, w tym uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, posługuje się własnymi twórczymi rozwiązaniami w zakresie 

wdrożenia zadań wynikających z podstawy programowej. 

Uczenie się jako proces twórczy samo w sobie wyklucza jeden wzór organizacyjny czy 

metodyczny. 

Nauczyciel, organizując zajęcia, planuje proces wychowania, w którym realizowane zadania 

pomagają uczniom: 

– poznać wartości i adekwatne do nich zachowania; 

– osiągnąć sukces budujący poczucie własnej wartości uczniów oraz rozwijający motywację i 

zamiłowanie do dalszej nauki. 

 

Proces edukacji przybiera różne formy pracy: pracy z udziałem całego zespołu, pracy w 

grupach, pracy indywidualnej i jest wyprowadzany z naturalnych sytuacji edukacyjnych. 

 

W  pracy z uczniami  stosuje się różnorodne metody edukacyjne  oparte  na: 

• słowie (opowiadanie, opis, pogadanka, instruktaż, praca z książką, metaplan, czyli 

plastyczny zapis dyskusji, burza mózgów), 

• obrazie (pokaz, film, obserwacja, demonstracja pomocy dydaktycznych), 

• praktycznym działaniu (symulacja, drama, metoda projektu, eksperyment, gry dydaktyczne, 

wszelkiego rodzaju zajęcia praktyczne, manipulacyjne), aktywizujące, 

• wykorzystaniu nowych technologii (praca z multibookiem, planszami interaktywnymi, 

programami komputerowymi do edycji tekstu lub grafiki, programami edukacyjnymi. 

 

4. Ocenie podlegają: 

- sprawdziany wiadomości i umiejętności 

-karty pracy – uczeń dostaje wydrukowaną kartę z zadaniami 

-praca na lekcji  - wypowiedzi ustne, praca indywidualna, aktywność,  jakość i efektywność 

pracy 

- karty ćwiczeń, w których uczeń wypełnia lub zapisuje odpowiednie informacje, rozwiązuje 

zadania  na lekcji 

- praca domowa – uczeń otrzymuje zadania mające na celu utrwalenie wiadomości, zadania 

mogą być wykonane w kartach pracy 

- praca domowa  dodatkowa – nieobowiązkowe wykraczające poza przewidywane 

wymagania zadania mające na celu zebranie informacji, podsumowanie zdobytej wiedzy czy 

umiejętności (plakaty, notatki, zdjęcia, itp.). 

 

 

 

 



Kryteria  oceniania dyktand i pisania z pamięci: 

0błędów – 6 

1błąd       – 5 

2 -3błędów – 4 

4-6 błędów – 3 

7-8 błędów– 2 

powyżej 9 i więcej błędów – 1 

 

 

Kryteria oceniania dyktand i pisania z pamięci dla dzieci z obniżonym poziomem wymagań: 

0 błędów – 6 

2 błędy -5 

3-5 błędów – 4 

6-8 błędów – 3 

9 -10 błędów – 2 

11 i więcej      - 1 

         5. Ustala się następujące kryteria oceniania: 

1) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę z umiejętności wykraczające poza 

program nauczania przedmiotów w danym oddziale, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych, 

2) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określone w podstawie programowej, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie nauczania, 

potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

3) 3) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania w danej klasie, opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, 

samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

4) ocenę dostateczną(3) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych 

w podstawie programowej, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

o średnim stopniu trudności; 

5) ocenę mierną (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, 

ale umożliwiają one uzyskanie podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki, uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności; 

6) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu w danej klasie, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu i uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu 

trudności nawet przy pomocy nauczyciela, sprawdzające zadania wykonuje niesamodzielnie. 



 

6. Prace pisemne ( testy, sprawdziany, kartkówki i inne prace  z zadaniami punktowanymi ) są 

oceniane w systemie punktowym i przeliczane  na poziomy umiejętności. 

Poziom umiejętności 

98 % - 100%  - 6 - wspaniale 

97% - 90%    - 5 – bardzo dobrze 

89% - 70%    - 4 - dobrze 

69% - 50%     -3 - dostatecznie 

49% - 30%     -2 - miernie 

29% - 0%       -1 - niedostatecznie 

 

7. Postępy edukacyjne, w tym z języka angielskiego w kl. I – III oceniane są według 6 

poziomów umiejętności:   

6 – wspaniale 

5 – bardzo dobrze 

 4- dobrze 

3 – dostatecznie  

 2- miernie  

1- niedostatecznie 

 

8.  Postępy z religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy są stopniami w skali od 1 do 6. 

9.  Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować oznakowanie 

symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, informując 

o formie oceniania uczniów i ich rodziców. 

10. Oceniając zachowanie ucznia, wychowawca ma obowiązek uwzględnić sygnały i 

informacje przekazane przez innych nauczycieli i pracowników szkoły oraz samoocenę ucznia. 

11.  Bieżąca ocena zachowania następuje zawsze bezpośrednio po zaistniałym fakcie (zasada 

„tu i teraz”), ponieważ tylko tak może być skuteczna. 

 

§ 74. 1.Oceny  śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, wystawiane są również 

dla: 

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze 

względu na niepełnosprawność sprzężoną. 

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów w klasach I-III 

 

Rejestrowaniu osiągnięć i postępów uczniów służą: 

- zeszyty uczniów , 

- prace pisemne /dyktanda, kartkówki, sprawdziany/ 

-  karty pracy 

- prace plastyczno-techniczne w teczkach i na wystawach 

-  śródroczna  i roczna ocena opisowa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


