
System oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej 

1.      Przedmiotem oceniania są: 

1)             wiadomości ucznia, 

2)             umiejętności, 

3)             postawa, 

4)             aktywność 

2. Uczeń oraz jego Rodzice (opiekunowie) otrzymują oceny opisowe dwa razy w roku. 

3. Skala ocen: 

1)            wspaniale/W/, 

2)            bardzo dobrze/B/, 

3)            dobrze/D/, 

4)            musisz jeszcze popracować/M/, 

5)            popraw się/P/. 

6)      nie umiesz /N/ 

 

Regulamin oceniania 

1.   Oceniane są prace pisemne, odpowiedzi ustne, zadania domowe oraz praktyczne 

rozwiązywanie problemów. 

2.    Poprawa sprawdzianu jest obowiązkowa. Poprawa kartkówki jest dobrowolna. Czas na 

poprawę – 2 tygodnie.  

3.    Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na sprawdzianie zobowiązuje go do napisania 

tego sprawdzianu na następnej lekcji. 

4.    Brak zeszytu, książek, zadania domowego, przyborów traktowane jest jako 

nieprzygotowanie do zajęć. 

5.    Sprawdziany zapowiadane będą z tygodniowym wyprzedzeniem, natomiast kartkówki 

nauczyciel może przeprowadzić bez uprzedzenia. 



Kryteria oceniania w klasach I - III 

A. Ustala się następujące kryteria oceny ustnej bądź pisemnej: 

1. Wspaniale/W/-ocenę taką otrzymuje uczeń, który: 

 

 doskonale  opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania. Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych 

problemów w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej. Aktywnie bierze 

udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje postawę twórczą 

lub szczególne umiejętności, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązaniu teoretycznych  

i praktycznych problemów wynikających z programu nauczania danej klasy, 

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza 

program klasy, 

 swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje chętnie na różnego typu konkursach, 

olimpiadach i zawodach. 

 

2. Bardzo dobry/B/-ocenę taką otrzymuje uczeń, który: 

 

 bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretycznie i praktyczne, potrafi 

prawidłowo zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  

i problemów w nowych sytuacjach, 

 bardzo sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

często bez pomocy nauczyciela rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne 

objęte programem nauczania, umiejętnie korzysta ze zdobytej wiedzy              

w różnych sytuacjach szkolnych i życiowych. 

 

 



3. Dobry/D/-ocenę taką otrzymuje uczeń, który: 

 

 dobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł 

informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach, 

 potrafi z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązywać problemy teoretyczne       

i praktyczne, w sposób poprawny stosować zdobyte wiadomości, samodzielnie 

wykonywać zadania typowe przewidziane programem nauczania. 

 

4. Musisz jeszcze popracować/M/-taką ocenę otrzymuje uczeń, który: 

 

 wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości                     i 

umiejętności określone programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod 

kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji, 

   rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności, wymaga stałej kontroli i częstej pomocy ze strony nauczyciela          

i zespołu klasowego. 

 

5. Popraw się!/P/-taką ocenę otrzymuje uczeń, który: 

 

 słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 

nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań o elementarnym 

stopniu trudności. Posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można 

nadrobić w dłuższym okresie czasu, 

   rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności, wymaga stałej kontroli i częstej pomocy ze strony nauczyciela                         

i zespołu klasowego. 

 



6. Nie umiesz /N/ taką ocenę otrzymuje uczeń, który: 

 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową. 

Nie potrafi rozwiązać prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu 

trudności nawet przy pomocy nauczyciela, 

 pod żadnym względem nie przygotowuje się do zajęć szkolnych /brak zadań 

domowych, przyborów szkolnych itp. 

 

 


