
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

KLASY I-III 

 

1. Ocenianie bieżące w klasach I-III ma na celu: 

1) poinformowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie uczniów do dalszej pracy; 

4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

2. W klasach I-III oceny bieżące ustala się według sześciostopniowej skali punktowej (od 1 

pkt. do 6 pkt.) o następującym znaczeniu: 

 

6 pkt. uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli w danej klasie opanował pełny zakres 

Wiedzy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z 

różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. 

Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki 

przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach i zawodach;  

5 pkt. uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i 

praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;  

4 pkt. uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań 

zawartych w podstawie programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, 

rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

3 pkt. uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i 

umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie 

nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Może 

mieć braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. 

Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności. Niektóre zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela; 

2 pkt. uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań 

zawartych w podstawie  programowej, większość zadań wykonuje pod 

kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu 

wykonania pracy. Nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy 

rozpoczętych zadań; 

1 pkt. uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadania nawet o niewielkim, elementarnym, stopniu trudności z 

pomocą nauczyciela. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, 

niszczy prace 

  

  

3. W pracach kontrolnych, sprawdzianach, testach itp. uczeń otrzymuje informację o liczbie 

zdobytych punktów.  



4. Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny np.: 

 

6 pkt. Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i je 

rozwijasz. Należą ci się gratulacje. 

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

Tak się staraj nadal. 

4 pkt. Dobrze pracujesz. Włóż więcej wysiłku w podejmowane zadania/prace, a 

osiągniesz jeszcze lepsze wyniki 

3 pkt. Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze, konieczna jest 

pomoc nauczyciela i rodziców oraz systematyczna praca, wymagająca dużo 

wysiłku z twojej strony 

2 pkt. Zbyt mało pracujesz i osiągasz słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź 

aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. 

1 pkt. Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Możesz to 

pokonać, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z 

nauczycielem i rodzicami.  

 

 

5. W klasach I – III z prac pisemnych ustala się następujące progi procentowe na 

poszczególne punkty:  

 - 0%-29% - 1p. 

 -30%-49% - 2p. 

 -50%-74% - 3p. 

 -75%-84% - 4p. 

 -85%-95% - 5p. 

 -96%-100% - 6p. 

 

6. Podczas oceniania bieżącego dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) lub minus (-).  

 

7. We wrześniu lub październiku w klasach I przeprowadza się diagnozę wstępną dziecka. 

 

8. Uczniowie klas III w II półroczu oceniani są wg skali ocen obowiązującej w klasach IV-

VIII. 

9. Ocena z religii wystawiana jest wg zasad ujętych w PZO tego przedmiotu. 

  

10. Ocena semestralna i roczna jest oceną opisową sporządzoną na podstawie obserwacji 

ucznia i zanotowanych w dzienniku informacji.  

 

11. Ocenianiu podlegają: 

a) testy, 

b) sprawdziany, 

c) kartkówki, 

d) odpowiedzi ustne, 

e) recytacja, 

f) prace pisemne, 

g) praca na lekcji,  

h) formy sprawnościowe, doświadczalne i praktyczne 

i) zadania domowe. 

 

12. Procedury sprawdzania: 

a) Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, a przeprowadza się je 

po realizacji kolejnych partii materiału określonych przez nauczyciela. 

b) Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. 



c) Prace pisemne uczeń otrzymuje sprawdzone w ciągu 14 dni.  

d) Uczeń ma prawo poprawić otrzymaną ocenę.  

e) W sytuacjach losowych uczeń musi nadrobić zaległe partie materiału podlegające 

sprawdzaniu na warunkach uzgodnionych z nauczycielem. 

f) Aktywność na lekcjach odnotowywana jest w dzienniku znakiem „+”. 

g) Brak zadania domowego odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym postawieniem 

znaku „-”. Uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia brakującego zadania.  

 

13. Rejestrowaniu osiągnięć i postępów uczniów służą: 

a) zeszyty uczniów, 

b) prace pisemne (dyktanda, kartkówki, sprawdziany, testy), 

c) karty pracy, 

d) dzienniki zajęć, 

e) prace plastyczno-techniczne , 

f) semestralna i roczna ocena opisowa. 

 

14. Prace pisemne i karty pracy udostępniane są na bieżąco rodzicom, a następnie 

przechowywane przez nauczyciela  do końca roku szkolnego. 

 

15. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów informowani są na bieżąco o poziomie osiągnięć i 

zachowaniu podczas ogólnoszkolnych spotkań wszystkich nauczycieli z rodzicami. 

Terminy spotkań są ustalane corocznie na początku roku szkolnego. 

  

16. W związku z oceną opisową nie wylicza się  w dzienniku elektronicznym średniej 

ważonej. Przyporządkowuje się jedynie kolor do wskazanej kategorii: 

 aktywność – fioletowy;   

 bieżąca – czarny;  

 kartkówka – zielony;  

 sprawdzian – czerwony;  

 zadanie domowe – niebieski.   

17. Uczniom posiadającym opinię PPP dostosowuje się wymagania edukacyjne wynikające z 

programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

 

18. Ocenę śródroczną rodzic/prawny opiekun otrzymuje po zakończeniu semestru na 

specjalnie przygotowanym arkuszu, odrębnym dla poszczególnych poziomów nauczania 

(kl. I, II, III.). 

 

19. Ocenę roczną rodzic/prawny opiekun otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego na 

świadectwie szkolnym.  

 


