
Przedmiotowe Zasady Oceniania klasy I – III 

Edukacja wczesnoszkolna, tj. : 

 
- edukacja polonistyczna 

- edukacja matematyczna 

- edukacja społeczna 

- edukacja przyrodnicza 

- edukacja muzyczna 

- edukacja plastyczna 

- edukacja techniczna 

- edukacja informatyczna 

- wychowanie fizyczne 

 

Kryteria oceniania 

 

Oceniając, uwzględnia się wysiłek ucznia i jego postępy w nauce. Ocena wskazuje dziecku, co 

osiągnęło, co zrobiło dobrze, ile   potrafi,   a   czego   jeszcze   nie   umie   i   jak   może   pracować   nad 

uzupełnieniem braków.   

Ocena d a j e  też  informację o aktywności ucznia  i  jego zaangażowaniu w proces uczenia się. 

 

W klasach I-III na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej ustala się następujące sposoby oceniania 

uczniów. 

Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen cząstkowych stosowanych wg następujących kryteriów: 

 

A – celujący 

B – bardzo dobry 

C –  dobry 

D – dostateczny 

E – dopuszczający 

F – niedostateczny 

 

W klasach I – III uczeń w zakresie edukacji wczesnoszkolnej jest oceniany na bieżąco przez 

nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz 

innych wytworów w obszarach: 

 

1) czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści); 

2) pisanie (graficzna strona pisma, poprawność pisania liter, płynność pisma, właściwe tempo pracy, 

poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, spójność logiczna wypowiedzi pisemnych); 3) 

wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń); 4) 

obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych, problemów 

matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne); 

5) wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, 

obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk); 

6) działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna); 

7) rozwój ruchowy; 

8) korzystanie z komputera 

 



Ocenianie bieżące w klasach I – III ma formę oceny opisowej, przedstawionej za pomocą zapisu 

literowego, określającej poziom oraz postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej i w realizowanym programie 

nauczania. Zapis literowy stosuje się także w dzienniku elektronicznym zgodnie z ustalonymi 

wymaganiami: 

 

A.  Uczeń wykazuje się dużym zaangażowaniem, pracuje samodzielnie, bez pomocy nauczyciela, 

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności zawarty w programie nauczania przewidzianym 

dla danej klasy, rozwija swoje uzdolnienia, korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, 

samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania . 

 

B.   Uczeń w sposób wyczerpujący opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidziany w programie 

nauczania dla danej klasy. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  bezbłędnie potrafi 

wykorzystać w praktyce opanowany materiał bez ingerencji nauczyciela.  Samodzielnie rozwiązuje 

zadania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach, bardzo rzadko popełnia drobne błędy. 

 

C. Uczeń opanował materiał programowy, potrafi zastosować w praktyce zdobyte wiadomości, 

pracuje chętnie popełniając nieliczne błędy, rzadko korzysta z pomocy nauczyciela. Samodzielnie 

rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, pracuje chętnie, popełnia niewielkie błędy. 

 

D.  Uczeń popełnia liczne błędy, często wymaga pomocy nauczyciela. Opanował podstawowe 

wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie elementarnych zagadnień, rozwiązuje 

zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, często wymaga pomocy nauczyciela. 

 

E. Uczeń nie opanował nawet podstawowych treści programowych, podczas pracy wymaga stałej 

pomocy i zachęty ze strony nauczyciela. Zdobyte wiadomości potrafi wykorzystać w stopniu 

niezadowalającym. Ma trudności w przyswajaniu wiedzy i umiejętności, podczas pracy wymaga 

stałej pomocy ze strony nauczyciela, pracuje bardzo wolno, popełnia liczne błędy, często nie kończy 

rozpoczętej pracy. 

 

F. Uczeń wykazuje brak opanowania wiadomości  i umiejętności na ocenę dopuszczającą ( E).  Nie 

wkłada żadnego wysiłku, nie jest zaangażowany w próby rozwiązywania problemów. 

Nie opanował wymaganych w podstawie programowej i programie nauczania wiadomości i 

umiejętności. Wysiłek, jaki uczeń wkłada w pracę nie przynosi pożądanych efektów lub uczeń nie 

wkłada żadnego wysiłku w pracę. Nie jest zaangażowany w rozwiązywanie problemów, nie potrafi 

pracować nawet przy pomocy nauczyciela, bardzo często odmawia lub rezygnuje z wykonania 

zadania. 

 


