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Obowiązuje od 1.09.2017 r.  

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne. 

1. Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji o uczniach. Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela 

i rozpoznawanie poziomu opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno- emocjonalnych w stosunku do wymagań 

edukacyjnych i gromadzenie informacji stanowi integralną część procesu nauczania, uczenia i wychowania. 

 

2. Mówiąc edukacja wczesnoszkolna mamy na myśli uczniów klasy I, II i III.  

 

 

3. Uczeń powinien opanować wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w ciągu 3 lat. 
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Rozdział II - Kryteria oceniania zgodne z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej  

Klasa I 
 

Edukacja polonistyczna 

Umiejętność/ocena Nie potrafi Bardzo słabo Słabo Dobrze Bardzo dobrze Celująco 

Umiejętność 

mówienia/słuchania 

Nie odpowiada 

na pytania, nie 

obdarza uwagą 

dzieci i dorosłych, 

nie słucha ich 

wypowiedzi.  

Odpowiada 

pojedynczymi  

słowami, nie zawsze 

na temat, ma ubogi 

zasób słownictwa. 

Potrzebuje pomocy 

ze strony 

nauczyciela. Nie 

zawsze obdarza 

uwagą dzieci 

i dorosłych.  

Odpowiada 

krótkimi, prostymi 

zdaniami na tematy 

bliskie dzieciom, ma 

ubogi zasób 

słownictwa. Słucha 

wypowiedzi innych, 

ale nie zawsze je 

rozumie. 

Odpowiada na 

pytania, budując 

pełne zdania na 

określony temat, ma 

podstawowy zasób 

słownictwa. Obdarza 

uwagą rozmówcę 

i chce zrozumieć 

przekaz. 

Mówi pełnymi 

zdaniami na 

określony temat, 

stosuje bogate  

słownictwo. 

Uczestniczy 

w rozmowie, słucha  

i rozumie 

wypowiedzi innych.  

Wypowiada się 

swobodnie pełnymi 

zdaniami na 

określony temat, 

posiada bogaty 

zasób słownictwa, 

tworzy własne  

teksty, rymowanki.  

Aktywnie 

uczestniczy 

w rozmowie, słucha  

i rozumie 

wypowiedzi innych. 

Umiejętność 

czytania 

Nie dokonuje 

analizy i syntezy 

wyrazów, nie czyta 

tekstu.  

Ma trudności 

w analizie  

i syntezie wyrazów, 

głoskuje i sylabizuje, 

nie przeczyta całego 

wyrazu. 

Czyta wolno 

i niepłynnie, zmienia  

wyrazy, nie stosuje 

się do znaków 

przestankowych.  

Czyta poprawnie, 

czasami popełnia , 

błędy (potrafi 

poprawić błędnie  

przeczytany wyraz), 

stosuje się do 

znaków 

interpunkcyjnych.  

Czyta poprawnie, 

płynnie i wyraziście 

wyuczony tekst, 

stosując znaki 

interpunkcyjne.  

Czyta biegle, 

bezbłędnie 

i wyraziście 

wyuczony i nowy 

tekst. Samodzielnie 

czyta wybrane przez 

siebie książki 

i czasopisma. 

Nie rozumie 

czytanego tekstu. 

Ma duże trudności 

ze zrozumieniem 

czytanego tekstu. 

Nie w pełni rozumie 

czytany tekst. 

Zazwyczaj rozumie 

czytany tekst. 

Rozumie czytany 

tekst. 

Zawsze rozumie 

czytany tekst. 
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Umiejętność 

pisania 

Nie rozpoznaje, nie 

łączy, nie 

odwzorowuje liter. 

Nie przepisuje tekstu 

z tablicy. Nie pisze 

z pamięci.  

Nie trzyma się 

liniatury, źle  

pisze, łączy litery 

i myli je. 

Przepisując- 

odwzorowując 

popełnia liczne 

błędy. Pisze z 

pamięci popełniając 

liczne błędy.  

Myli linijki, pisze 

niestarannie, 

niekształtnie. 

Przepisując, pisząc 

z tablicy popełnia 

błędy. Pisze 

z pamięci z błędami.  

Mieści się 

w liniaturze, 

zachowuje 

prawidłowy kształt 

liter, pismo nie 

zawsze staranne. 

Pisząc z pamięci 

niekiedy popełnia 

błędy. 

Pisze kształtnie, 

starannie 

w odpowiedniej 

liniaturze, poprawnie 

łączy litery, 

zachowując 

proporcje. 

Poprawnie pisze 

z pamięci.  

Pisze 

samodzielnie, 

bezbłędnie 

w odpowiedniej 

liniaturze 

i wzorowo pod 

względem 

kaligrafii, układa 

i zamyka myśli 

w granicy zdania. 

Pisze zdania  na 

określony temat. 

Bezbłędnie pisze 

z pamięci.  

Edukacja muzyczna 

Umiejętność/ocena Nie potrafi Bardzo słabo Słabo Dobrze Bardzo dobrze Celująco 

Umiejętności 

muzyczne 

Nie bierze udziału 

w zajęciach 

muzycznych. 

Śpiewa kilka 

poznanych piosenek, 

potrafi poruszać się 

rytmicznie, wymaga 

zachęty do zabaw 

przy muzyce. 

Śpiewa piosenki 

i gra pod kierunkiem 

nauczyciela, 

odtwarza proste 

układy rytmiczne, 

bawi się przy 

muzyce. 

 

Śpiewa piosenki 

i gra, odtwarza 

rytmy, uczestniczy 

w zabawach 

muzyczno-

ruchowych. 

Chętnie śpiewa i gra, 

tworzy i odtwarza 

proste układy 

rytmiczne, aktywnie 

uczestniczy 

w zabawach 

muzyczno-

ruchowych. 

Doskonale śpiewa 

i gra, samodzielnie 

tworzy i odtwarza 

proste układy 

rytmiczne, aktywnie 

uczestniczy 

w zabawach 

muzyczno – 

ruchowych.  
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Umiejętność/ocena Nie potrafi Bardzo słabo Słabo Dobrze Bardzo dobrze Celująco 

Umiejętności 

plastyczne 

Nie podejmuje 

działalności 

artystycznej. Nie 

posługuje się 

środkami wyrazu 

plastycznego (barwa, 

kształt, faktura).  

Niechętnie  

wykonuje prace 

plastyczne, czasami 

tylko je rozpoczyna 

i nie kończy, 

zazwyczaj są to 

prace nie na temat. 

Sporadycznie 

posługuje się 

wybranymi 

środkami wyrazu 

artystycznego. 

Prace mało staranne, 

nie zawsze na temat, 

często nieskończone. 

Posługuje się tylko 

wybranymi środkami 

wyrazu plastycznego 

(barwa, kształt, 

faktura). 

Prace w miarę 

staranne, estetyczne, 

zazwyczaj 

dokończone i zgodne 

z tematem. 

Posługuje się 

środkami wyrazu 

plastycznego (barwa, 

kształt, faktura). 

Starannie wykonuje 

prace plastyczne 

zgodnie z tematem 

i pomysłowo, bogate 

w szczegóły, 

dokończone. 

Posługuje się 

środkami wyrazu 

plastycznego (barwa, 

kształt, faktura). 

Starannie 

i estetycznie 

wykonuje prace 

plastyczne, zawsze 

zgodnie z tematem, 

bogate w szczegóły, 

dokończone, 

poszukuje 

oryginalnych 

rozwiązań. 

Posługuje się 

środkami wyrazu 

plastycznego (barwa, 

kształt, faktura).  

Nie rozpoznaje 

różnych dziedzin 

sztuki i nie korzysta 

z nich. 

 

Ma trudności 

z rozpoznawaniem 

różnych dziedzin 

sztuki i nie korzysta 

z nich. 

Myli różne 

dziedziny sztuki 

i korzysta tylko 

z niektórych 

Poprawnie 

rozpoznaje różne 

dziedziny sztuki 

i korzysta tylko 

z niektórych. 

Prawidłowo 

rozpoznaje różne 

dziedziny sztuki 

i umie z nich 

korzystać. 

Doskonale 

rozpoznaje różne 

dziedziny sztuki 

i umie z nich 

korzystać. 

Edukacja społeczna 

Umiejętność/ocena Nie potrafi Bardzo słabo Słabo Dobrze Bardzo dobrze Celująco 

Umiejętności 

społeczne 

Nie nazywa 

członków rodziny 

i przedstawicieli 

wybranych 

zawodów. 

Ma trudności 

w nazywaniu 

członków rodziny 

i przedstawicieli 

wybranych 

zawodów. 

Myli nazwy 

członków rodziny 

i przedstawicieli 

wybranych 

zawodów. 

Potrafi nazwać 

członków swojej 

rodziny 

i przedstawicieli 

różnych zawodów.   

Zna i nazywa 

członków rodziny, 

przedstawicieli 

wybranych 

zawodów. 

Bezbłędnie 

rozpoznaje i nazywa 

członków rodziny 

i przedstawicieli 

wybranych 

zawodów. 
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Umiejętności 

społeczne 

Nie zna zasad 

bezpiecznej zabawy 

Najczęściej nie  

przestrzega zasad 

bezpiecznej zabawy.  

Często nie 

przestrzega zasad 

bezpiecznej zabawy 

Przestrzega  zasad  

bezpiecznej zabawy. 

Stosuje zasady 

bezpiecznego 

uczestnictwa 

w zabawie. 

Zawsze stosuje 

zasady bezpiecznego 

uczestnictwa 

w zabawie. 

Nie zna symboli 

narodowych 

i historii swojej 

miejscowości. 

Ma trudności 

w rozpoznawaniu 

symboli 

narodowych, nie zna 

historii swojej 

miejscowości. 

Częściowo zna 

symbole narodowe 

i historię swojej 

miejscowości. 

Zna symbole 

narodowe i historię 

swojej 

miejscowości. 

Zna symbole 

narodowe i historię 

swojej 

miejscowości. 

Doskonale zna 

symbole narodowe 

i historię swojej 

miejscowości. 

Edukacja przyrodnicza 

Umiejętność/ocena Nie potrafi Bardzo słabo Słabo Dobrze Bardzo dobrze Celująco 

Umiejętności 

przyrodnicze 

Nie ma  

wiadomości  

na temat zmian 

zachodzących 

w przyrodzie 

w różnych porach 

roku.  

Ma ubogie 

wiadomości  

na temat zmian 

zachodzących 

w przyrodzie 

w różnych porach 

roku.  

Ma podstawowe 

wiadomości  

na temat zmian 

zachodzących 

w przyrodzie 

w różnych porach 

roku.  

Ma wystarczające 

wiadomości  

na temat zmian 

zachodzących 

w przyrodzie 

w różnych porach 

roku.  

Ma bogate 

wiadomości  

na temat zmian 

zachodzących 

w przyrodzie 

w różnych porach 

roku.  

Ma bogate i szerokie 

wiadomości  

na temat zmian 

zachodzących 

w przyrodzie 

w różnych porach 

roku.  

Nie rozpoznaje 

roślin i zwierząt 

z różnych środowisk 

przyrodniczych.  

 

Z trudnością 

rozpoznaje rośliny 

i zwierzęta z różnych 

środowisk 

przyrodniczych.  

Myli nazwy roślin 

i zwierząt z różnych 

środowisk 

przyrodniczych. 

Poprawnie 

rozpoznaje  rośliny 

i zwierzęta z różnych 

środowisk 

przyrodniczych.  

Bardzo dobrze zna 

rośliny i zwierzęta 

z różnych środowisk 

przyrodniczych.  

 

Doskonale zna 

rośliny i zwierzęta 

z różnych środowisk 

przyrodniczych 

Nie zauważa 

zagrożeń 

dla środowiska 

przyrodniczego 

i potrzeby jej 

ochrony. 

Ma trudności 

z rozpoznawaniem 

zagrożeń dla 

środowiska 

przyrodniczego, nie 

dba o nie. 

Częściowo zna 

zagrożenia 

dla środowiska 

przyrodniczego i nie 

zawsze o nie dba. 

Rozpoznaje 

zagrożenia 

dla środowiska 

przyrodniczego 

i stara się o nie dbać. 

Zna zagrożenia i dba 

o środowisko 

przyrodnicze. 

Zna zagrożenia 

i aktywnie 

uczestniczy 

w ochronie 

środowiska 

przyrodniczego. 



 

 

Przedmiotowy system oceniania 

z edukacji wczesnoszkolnej 

rok szkolny 2017/2018 

 

6 

Edukacja matematyczna 

Umiejętność/ocena Nie potrafi Bardzo słabo Słabo Dobrze Bardzo dobrze Celująco 

Umiejętność 

liczenia i sprawność 

rachunkowa 

Nie rozpoznaje i nie 

odwzorowuje cyfr, 

nie przelicza 

obiektów, nie dodaje 

i nie odejmuje 

w zakresie 10, nawet 

na konkretach.  

Ma trudności 

z rozpoznawaniem 

cyfr, bardzo często 

popełnia błędy 

w liczeniu 

w zakresie 10, nie 

potrafi wykonać 

obliczeń nawet 

na konkretach.  

Często popełnia 

błędy w obliczeniach 

w zakresie 10 i na 

konkretach, myli 

cyfry.  

Poprawnie dodaje 

i odejmuje 

manipulując 

obiektami lub 

rachując na 

konkretach 

w zakresie 10, zna 

cyfry  

Liczy sprawnie 

w zakresie 10, zna 

cyfry, popełnia 

nieliczne błędy.   

Biegle liczy 

w zakresie 10, zna 

cyfry, bezbłędnie 

dokonuje obliczeń.  

Umiejętności 

praktyczne 

Nie dokonuje 

pomiaru długości, 

ciężaru, płynów, 

czasu, obliczeń 

pieniężnych.  

Popełnia liczne 

błędy podczas 

pomiaru długości, 

ciężaru, płynów, 

czasu, obliczeń 

pieniężnych. 

Popełnia błędy 

podczas pomiaru 

długości, ciężaru, 

płynów, czasu, 

obliczeń 

pieniężnych. 

Popełnia nieliczne 

błędy podczas 

pomiaru długości, 

ciężaru, płynów, 

czasu, obliczeń 

pieniężnych. 

Sprawnie dokonuje 

pomiaru długości, 

ciężaru, płynów, 

czasu, obliczeń 

pieniężnych. 

Biegle dokonuje 

pomiaru długości, 

ciężaru, płynów, 

czasu, obliczeń 

pieniężnych. 

Rozwiązywanie 

zadań z treścią 

Nie zapisuje 

rozwiązania zadania 

z treścią.  

Zapisuje rozwiązania 

zadania z treścią 

z pomocą 

nauczyciela, ale 

popełnia liczne 

błędy.  

 

 

 

 

 

 

Rozwiązuje proste 

zadania tylko 

z pomocą 

nauczyciela.  

Rozwiązuje proste 

zadania z treścią.  

Bezbłędnie 

rozwiązuje zadania 

z treścią. 

Rozwiązuje proste 

zadania z treścią.  
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Edukacja techniczna 

Umiejętność/ocena Nie potrafi Bardzo słabo Słabo Dobrze Bardzo dobrze Celująco 

Umiejętności 

techniczne 

Nie konstruuje prac 

z różnorodnych 

przedmiotów 

dostępnych 

w otoczeniu.  

Z trudnością 

konstruuje prace 

z różnorodnych 

przedmiotów 

dostępnych 

w otoczeniu. 

Mało starannie 

wykonuje prace 

z różnorodnych 

przedmiotów 

dostępnych 

w otoczeniu.  

Starannie wykonuje 

prace  

z różnorodnych 

przedmiotów 

dostępnych 

w otoczeniu.  

Bardzo starannie 

wykonuje prace 

z różnorodnych 

przedmiotów 

dostępnych 

w otoczeniu.  

Wykazuje się dużą 

pomysłowością 

w konstruowaniu 

prac z różnorodnych 

przedmiotów 

dostępnych 

w otoczeniu. 

Nie utrzymuje ładu 

i porządku w 

miejscu pracy. 

Najczęściej nie 

utrzymuje ładu 

i porządku 

w miejscu pracy. 

Często nie utrzymuje 

ładu i porządku 

w miejscu pracy. 

Zazwyczaj 

utrzymuje ład 

i porządek w miejscu 

pracy. 

Utrzymuje ład 

i porządek w miejscu 

pracy. 

Utrzymuje ład 

i porządek w miejscu 

pracy. 

 

Nie zna zasad 

bezpiecznego 

poruszania się 

po drogach. Nie zna 

telefonów 

alarmowych. 

Zna wybrane zasady 

bezpiecznego 

poruszania się 

po drogach, ale nie 

potrafi się do nich 

zastosować. 

Ma trudności 

z zapamiętaniem 

telefonów 

alarmowych. 

 

 

 

 

 

 

Zna wybrane zasady 

bezpiecznego 

poruszania się 

po drogach. Myli 

telefony alarmowe. 

Zna i stosuje zasady 

bezpiecznego 

poruszania się 

po drogach. Zna 

telefony alarmowe 

Bardzo dobrze zna 

i stosuje zasady 

bezpiecznego 

poruszania się 

po drogach. Zna 

telefony alarmowe 

Doskonale zna 

i stosuje zasady 

bezpiecznego 

poruszania się 

po drogach. Zna 

telefony alarmowe 
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Wychowanie fizyczne 

Umiejętność/ocena Nie potrafi Bardzo słabo Słabo Dobrze Bardzo dobrze Celująco 

Umiejętności 

ruchowe 

Nie bierze udziału 

w zajęciach 

fizyczno-ruchowych 

Najczęściej nie 

uczestniczy 

w zabawach 

ruchowych oraz nie 

wykonuje ćwiczeń 

gimnastycznych.  

Zachęcony przez 

nauczyciela 

uczestniczy 

w zabawach 

ruchowych, często 

ćwiczenia 

gimnastyczne  

wykonuje 

niepoprawnie. 

Poprawnie wykonuje  

ćwiczenia 

gimnastyczne 

i uczestniczy 

w zabawach 

ruchowych. 

 

Chętnie uczestniczy 

w ćwiczeniach 

gimnastycznych 

i zabawach 

ruchowych. 

 

Wszystkie ćwiczenia 

gimnastyczne 

wykonuje bezbłędnie 

i z dużym 

zaangażowaniem. 

 

Nie przestrzega 

zasad  

bezpieczeństwa 

w czasie trwania 

zajęć 

Najczęściej nie 

przestrzega zasad  

bezpieczeństwa w 

czasie trwania zajęć 

Nie zawsze 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa 

w czasie zajęć. 

Stara się 

przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa w 

czasie  trwania zajęć.  

Przestrzega zasad 

bezpieczeństwa 

w czasie zajęć.  

Zawsze stosuje się 

do zasad 

bezpieczeństwa 

podczas gier i zabaw 

ruchowych, bierze 

udział w zawodach 

sportowych na 

terenie szkoły. 

Edukacja 

zdrowotna 

Nie zna zagrożeń 

wynikających 

z nieprzestrzegania 

zdrowego stylu 

życia. 

Słabo zna zagrożenia 

wynikające 

z nieprzestrzegania 

zdrowego stylu życia 

i nie przestrzega ich.  

Zna wybrane 

zagrożenia 

wynikające 

z nieprzestrzegania 

zdrowego stylu 

życia.  

Zna wybrane 

zagrożenia 

wynikające 

z nieprzestrzegania 

zdrowego stylu życia 

i przestrzega ich.  

Bardzo dobrze zna 

zagrożenia 

wynikające 

z nieprzestrzegania 

zdrowego stylu życia 

i przestrzega ich. 

Doskonale zna 

zagrożenia 

wynikające 

z nieprzestrzegania 

zdrowego stylu życia 

i zawsze je 

przestrzega. 
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Edukacja informatyczna 

Umiejętność/ocena Nie potrafi Bardzo słabo Słabo Dobrze Bardzo dobrze Celująco 

Zajęcia 

informatyczne 

Nie zna elementów 

podstawowego 

zestawu 

komputerowego. 

Bardzo słabo zna 

elementy 

podstawowego 

zestawu 

komputerowego. 

Myli nazwy 

elementów 

podstawowego 

zestawu 

komputerowego. 

Dobrze  zna 

elementy 

podstawowego 

zestawu 

komputerowego. 

Bardzo dobrze zna 

elementy 

podstawowego 

zestawu 

komputerowego. 

Świetnie zna 

elementy 

podstawowego 

zestawu 

komputerowego. 

Nie potrafi 

posługiwać się  

komputerem 

w zakresie 

uruchamiania 

programu. 

Z pomocą 

nauczyciela 

w bardzo słabym 

stopniu  posługuje 

się komputerem w 

zakresie 

uruchamiania 

programu. 

Z pomocą 

nauczyciela 

w słabym stopniu 

posługuje się 

komputerem w 

zakresie 

uruchamiania 

programu. 

Zazwyczaj 

prawidłowo 

ze wskazówkami 

nauczyciela  

posługuje się 

komputerem 

w zakresie 

uruchamiania 

programu. 

Prawidłowo 

i samodzielnie 

posługuje się 

komputerem 

w zakresie 

uruchamiania 

programu. 

Biegle i samodzielnie 

posługuje się 

komputerem 

w zakresie 

uruchamiania 

programu. 

 

Nie potrafi korzystać 

z elementów edytora 

tekstu i grafiki. 

 

Nawet z pomocą 

nauczyciela w pracy 

korzysta tylko 

z kilku elementów 

edytora tekstu 

i grafiki. 

W pracy korzysta 

tylko z kilku 

elementów edytora 

tekstu i grafiki. 

W wystarczającym 

stopniu z nieznaczną 

pomocą nauczyciela 

korzysta 

z elementów edytora 

tekstu i grafiki. 

Samodzielnie 

i prawidłowo  

korzysta z 

elementów edytora 

tekstu i grafiki. 

Biegle i samodzielnie 

korzysta z 

elementów edytora 

tekstu i grafiki, 

wykonuje zadania 

dodatkowe. 

Nie zna zagrożeń 

wynikających z 

korzystania z 

komputera i 

Internetu 

Posiada bardzo mały 

zasób wiedzy dot. 

zagrożeń 

wynikających 

z korzystania 

z komputera 

i Internetu. 

Posiada mały zasób 

wiedzy dot. zagrożeń 

wynikających 

z korzystania 

z komputera 

i Internetu. 

Dobrze zna 

zagrożenia 

wynikające 

z korzystania 

z komputera 

i Internetu. 

Bardzo dobrze  zna 

zagrożenia 

wynikające 

z korzystania 

z komputera 

i Internetu 

Świetnie zna 

zagrożenia 

wynikające 

z korzystania 

z komputera 

i Internetu. 
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Rozdział III – Organizacja procesu sprawdzania. 

1. Zakres oceny 

 

W klasach I – III stosuje się ocenę opisową z uzasadnieniem. 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. W II półroczu klasy III, jako ocenę wspierającą cząstkową ocenę opisową w zeszytach 

przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń oraz podręcznikach, wprowadza się ocenę cyfrową z komentarzem. W dzienniku lekcyjnym znajdują się oceny 

cyfrowe. Na stronie każdej edukacji znajduje się legenda, dotycząca oceniania. 

 

2. Formy pracy ucznia podlegające ocenie bieżącej: 

 

 sprawdziany - trwają od 30 – 45 minut 

 testy trwają 2/3 godziny i mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni 

 kartkówki - trwają nie dłużej niż 15 minut  

 zadania domowe 

 zadania i ćwiczenia wykonywane podczas lekcji 

 wypowiedzi ustne (w tym recytacja, aktywność na zajęciach ) 

 prace wykonywane w zespole 

 testy i prace sprawnościowe, w tym ćwiczenia w ramach wychowania fizycznego, prace plastyczne, techniczne i wykonywane na zajęciach 

komputerowych 

 

3.   Ocena roczna jest oceną opisową i ujmuje:  

 

 ocena zachowania 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

  dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
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 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 okazywanie szacunku innym osobom. 

 

 osiągnięcia dydaktyczne 

 umiejętność wypowiadania się 

 technikę czytania i pisania 

 podstawy ortografii i gramatyki 

 liczenie w zależności od poziomu nauczania 

 rozwiązywanie zadań tekstowych 

 umiejętności praktyczne/wykorzystanie wiedzy w praktyce 

 ogólną wiedzę o otaczającym świecie 

 zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym 

 osobiste osiągnięcia uczniów 

 posługiwanie się komputerem. 

 

4. Skala ocen 

 

 W klasach I - III oceny bieżące za osiągnięcia dydaktyczne ustala się wg następującej  skali:  

 celująco ( C ), gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie  programowej;  

 bardzo dobrze ( B),  gdy uczeń  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej popełniając 

sporadyczne błędy, które nie mają wpływu na dalszy proces kształcenia; 

 dobrze ( D ), gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści; 

 słabo ( S ), gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;  

 bardzo słabo ( Bs ), gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;  

 nie potrafi ( N ), gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.  

 

 W klasie III w II półroczu wprowadza się ocenę cyfrową  z  komentarzem słownym lub pisemnym typu:  

 Ocena celująco - wyrażony cyfrą 6 

Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!  

 Ocena bardzo dobrze - wyrażony cyfrą 5  



 

 

Przedmiotowy system oceniania 

z edukacji wczesnoszkolnej 

rok szkolny 2017/2018 

 

12 

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!  

 Ocena dobrze - wyrażony cyfrą 4  

Dobrze pracujesz, jednak stać by cię było na więcej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki  

 Ocena słabo - wyrażony cyfrą 3  

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić potrzebna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca wymagająca 

dużo wysiłku z twojej strony.  

 Ocena bardzo słabo - wyrażony cyfrą 2  

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, pracuj systematycznie, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy 

nauczyciela i rodziców.  

 Ocena nie potrafi - wyrażony cyfrą 1   

Osiągasz niezadowalające wyniki. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie 

z nauczycielem i rodzicami. 

  

 W klasach I – III oceny bieżące z zachowania ustala się wg następującej skali: 

 

 Wzorowo ( W ), otrzymuje uczeń, którego zachowanie jest szczególnie przykładne, który odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych 

zadań i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowity i wytrwały w dążeniu 

do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole. Jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny. 

Okazuje szacunek innym osobom. Dotrzymuje zawartych umów. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami życia 

codziennego. Dba o piękno języka ojczystego, honor i tradycje szkoły. Potrafi  właściwie dokonać samooceny własnego zachowania oraz 

ocenić zachowanie innych. 

 

 bardzo dobrze ( B )  otrzymuje uczeń, którego zachowanie jest przykładne, który zachowuje się kulturalnie, używa form 

grzecznościowych, jest koleżeński i  uczynny wobec rówieśników. Okazuje szacunek innym osobom. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie 

zabaw (zajęć) i ich przestrzega. Dotrzymuje warunków zawartych umów. Dba o piękno języka ojczystego, honor i tradycje szkoły. W miarę 

możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków. Jest prawdomówny. Potrafi trafnie ocenić własne zachowanie i zachowanie 

innych. Potrafi współpracować w zespole. 
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 dobrze ( D ) otrzymuje uczeń, którego zachowanie jest poprawne, który zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje. Stara się 

kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi oraz okazywać szacunek innym osobom. Próbuje ocenić własne zachowanie. 

Widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań. Nie zawsze dotrzymuje obietnic, zobowiązań i umów. Nie zawsze dba o piękno języka 

ojczystego, honor i tradycje szkoły. Potrafi jednak przyznać się do błędu. Stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw. 

Radzi sobie z własnymi emocjami. Potrafi pracować w zespole. 

 

 poprawne ( P ) otrzymuje uczeń, którego zachowanie budzi zastrzeżenia. Zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, 

ma jednak duże trudności z ich przestrzeganiem. Rozumie na czym polega koleżeństwo. Często nie okazuje szacunku innym osobom. 

Ma problemy z oceną własnego zachowania i opanowaniem emocji, niewłaściwie ocenia zachowanie innych. Często bierze udział 

w sytuacjach konfliktowych. Nie dba o piękno języka ojczystego, honor i tradycje szkoły. Nie wywiązuje się ze swoich zadań 

i zobowiązań. 

 

 naganne ( N ) otrzymuje uczeń, który nie przestrzega zasad  obowiązujących w szkole. Zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego 

zachowania, ale rzadko kiedy, bądź w ogóle nie stosuje się do nich. Nie zawsze rozumie na czym polega koleżeństwo, nie okazuje 

szacunku innym osobom. Nie potrafi właściwie ocenić własnego zachowania, nie panuje nad emocjami, niewłaściwie ocenia zachowanie 

innych. Często bierze udział, bądź prowokuje sytuacje konfliktowe. Nie dba piękno języka ojczystego, używa wulgaryzmów. Lekceważy 

tradycje szkoły, nie dba ojej honor. Nie wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań. 

 

 Ocenianie wywiązywania się z obowiązków: 

 w klasach I – III nauczyciele oceniając wywiązywanie się z obowiązków ucznia (odrabianie zadań domowych, przynoszenie potrzebnych 

materiałów edukacyjnych) biorą pod uwagę indywidualną sytuację ucznia i ma to wpływ na ocenę zachowania 

 nauczyciel gromadzi informacje o nieprzygotowaniu ucznia w swojej dokumentacji 

 uczeń, który nie ukończył pracy plastyczno – technicznej podczas lekcji ma obowiązek w ciągu tygodnia dostarczyć skończoną pracę, 

w przypadku nie wykonania zadania, uczeń otrzymuję ocenę N – nie oddał pracy. 
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5. Ocenianie pisania z pamięci i ze słuchu 

 

Liczba błędów ortograficznych ocena 

0 celująco 

1 - 2 bardzo dobrze 

3 - 4 dobrze 

5 - 6 słabo 

7 - 8 bardzo słabo 

9 i powyżej nie potrafi 

 

Dwie usterki (literówki, brak litery lub elementu litery) nie zmieniają oceny. Popełnienie powyżej dwóch usterek powoduje zmianę oceny, czyli 

3 usterki = 1 błąd ortograficzny. 

 

6. Ocena procentowa prac pisemnych, sprawdzianów 

 

% poprawnych odpowiedzi ocena 

98 - 100% celująco 

86 - 97% bardzo dobrze 

71 - 85% dobrze 

51 - 70% słabo 

31 - 50% bardzo słabo 

0 - 30 % nie potrafi 

 

 

 

 



 

 

Przedmiotowy system oceniania 

z edukacji wczesnoszkolnej 

rok szkolny 2017/2018 

 

15 

 

7. Ocenianie edukacji artystycznej i wychowania fizycznego  

 

Przy ocenianiu edukacji artystycznej i wychowania fizycznego nauczyciel powinien brać pod uwagę: 

 edukacja artystyczna 

 stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, 

 wysiłek włożony w wykonywaną pracę, 

 osobiste predyspozycje ucznia, 

 systematyczny udział w zajęciach, 

 

 wychowanie fizyczne 

 stopień indywidualnego zaangażowania ucznia, 

 wysiłek włożony w wykonywaną pracę, 

 osobiste predyspozycje ucznia, 

 systematyczny udział w zajęciach, 

 aktywny udział w działaniach na rzecz sportu i kultury fizycznej, 

 w przypadku zwolnienia z ćwiczeń fizycznych nauczyciel stwarza możliwość uczniowi zdobycia oceny z innych form sprawności, wiedzy 

teoretycznej, edukacji zdrowotnej, 

 

8. Na podstawie ocen cząstkowych wyników w nauce i zachowania nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej sporządzają:  

 

- śródroczną ocenę osiągnięć ucznia  

- przewidywaną roczną ocenę osiągnięć ucznia 

 

Śródroczną ocenę osiągnięć ucznia i przewidywaną roczną ocenę osiągnięć ucznia otrzymują rodzice na zebraniach i wywiadówkach. 
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Rozdział IV – Jawność oceny 

1. Informowanie rodziców o postępach ucznia 

a) Rodzice mają możliwość wglądu do dziennika elektronicznego 

b) Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

 

 na najbliższych po sprawdzianie drzwiach otwartych nauczycieli; 

 na zebraniach ogólnych; 

 podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

 

2. Uzasadnianie ocen. 

 

 nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

 oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę 

lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby 

o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

 wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemne  wskazując dobrze opanowaną 

wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 


