
Kryteria oceniania w klasach I-III 

W klasach I-III w procesie oceniania stosuje się: 

- ocenę bieżącą 

- ocenę półroczną 

- ocenę roczną 

Ocena bieżąca ma charakter ciągły. Jest to systematyczna obserwacja, 

sprawdzanie prac i dokumentowanie osiągnięć uczniów, ocena wysiłku 

wkładanego przez ucznia, jego zaangażowania, aktywnego udziału w lekcji. 

Ocena bieżąca zapisywana jest za pomocą symboli: 

- bdb – bardzo dobrze 

- db - dobrze 

- tp – trzeba popracować 

- s – słabo 

Bardzo dobrze- otrzymuje uczeń, który w pełni opanował zakres wiedzy i 

umiejętności przewidziany w podstawie programowej, sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje zadania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach, aktywnie uczestniczy w lekcji.  

Dobrze - otrzymuje uczeń, który w znacznym stopniu opanował wiadomości i 

umiejętności przewidziane w podstawie programowej, potrafi zastosować w 

praktyce zdobytą wiedzę, rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim poziomie 

trudności, pracuje chętnie, popełniając nieliczne błędy, jest aktywny na lekcji. 

Trzeba popracować - otrzymuje uczeń, który w niewielkim stopniu opanował 

podstawowe wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie 

elementarnych zagadnień, rozwiązuje zadania teoretycznie i praktycznie o 

niewielkim stopniu trudności, popełnia błędy, często wymaga pomocy 

nauczyciela. 

 



Słabo - otrzymuje uczeń, który ma poważne trudności w przyswojeniu wiedzy i 

umiejętności. Podczas pracy wymaga częstej pomocy ze strony nauczyciela, 

pracuje wolno, popełnia liczne błędy. 

W ramach przygotowania uczniów do systemu oceniania w klasach IV-VI, w 

drugim semestrze klasy III wprowadza się w ocenianiu bieżącym 

sześciostopniową skalę ocen stosowaną w tych klasach. 

Przy ocenianiu sprawdzianów stosuje się punktację procentową: 

bdb 100%-90% 

db   89%-70%              

tp   69%-50% 

s     49%-0% 

 

Ocena półroczna ma charakter opisowy. Jest wynikiem półrocznej obserwacji 

rozwoju ucznia, diagnozuje jego działalność, informuje o postępach oraz 

ukierunkowuje dalszą pracę z dzieckiem, zawiera zalecenia dla dziecka i 

wskazówki dla rodziców do dalszej pracy. 

Ocena semestralna zapisywana jest na karcie osiągnięć edukacyjnych. 

(załącznik) 

Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej. 

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizuje program dostosowany 

do jego potrzeb i możliwości. Ocenianie wyników ucznia odbywa się wg. 

zaleceń zespołu specjalistów.  

 

 

 

 

 



Ocenie podlega: 

1. Stopień opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu następujących 

edukacji, przewidzianych w podstawie programowej: 

 

- edukacja polonistyczna 

• czytanie, pisanie i praca z tekstem 

• mówienie i czytanie 

• gramatyka i ortografia 

• lektura 

- edukacja matematyczna 

• czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki 

• liczenie i sprawność rachunkowa 

• umiejętności praktyczne 

• znajomość figur matematycznych 

- edukacja przyrodnicza 

• rozumienie i poszanowanie świata roślin i zwierząt 

• rozumienie warunków atmosferycznych 

- zajęcia komputerowe 

• uruchamianie i obsługa w podstawowym zakresie programu graficznego 

edytora tekstu 

• bezpieczeństwo podczas korzystania z komputera i Internetu 

- język obcy nowożytny 

• słuchanie i mówienie  

• czytanie i pisanie  

• słownictwo 

 

 

 



Przy ustalaniu oceny z edukacji ruchowej, edukacji plastycznej i edukacji 

muzycznej w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

Oceniane będzie: 

Edukacja ruchowa- systematyczne przynoszenie stroju, zaangażowanie, 

aktywny udział w lekcji, godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz (udział w 

zawodach) 

Edukacja plastyczna- systematyczne przynoszenie przyborów plastycznych 

potrzebnych do lekcji, terminowe wykonywanie i oddawanie prac, aktywny 

udział w lekcji, udział w konkursach 

Edukacja muzyczna- aktywny udział w lekcji, zaangażowanie, udział w 

konkursach 

2. Sposób wykonania zadań: tempo pracy, stopień samodzielności. Ocena 

uwzględnia możliwości dziecka, wkład pracy i wysiłek włożony w wykonanie 

zadania, zachęca do dalszego wysiłku, stwarza nadzieję na osiągnięcie sukcesu. 

W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. Składa się na nią opis 

zachowania ucznia, obejmujący: zachowanie w grupie; zachowanie przy 

pracy; kulturę osobistą. 

 

 

 

 


