
ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  KLASA I 

 
W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocenianie opisowe, któremu podlegają:  

 

1. Wypowiedzi ustne – dialogi, opowiadania, opisy, sprawozdania, wyrażanie myśli w formie zdań, 

omawianie historyjek obrazkowych, układanie i budowa zdań, pytania itp.  

2. Prace pisemne – kartkówki i sprawdziany z zakresu poszczególnych edukacji, sporządzanie notatek 

z lekcji, redagowanie oraz układanie zdań, opowiadań, opisów, życzeń, listu, pisanie z pamięci i ze 

słuchu itp.  

3. Aktywność na lekcji – sprawdzanie zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń (poprawność i staranność 

pisma, samodzielność, kreatywność) 

4. Prace domowe.  

5. Działalność artystyczna – zaangażowanie, wytwory plastyczne i techniczne, śpiew, gra na 

instrumencie, podstawowe elementy muzyki, aktywne słuchanie oraz tworzenie muzyki itp.  

6. Działalność motoryczno-zdrowotna – zaangażowanie , sprawność ruchowa w grach, zabawach i 

ćwiczeniach, próby gibkości oraz próby siły mięśni, przeskoki, skoki przez skakankę, posługiwanie się 

piłką, dbałość o higienę osobistą i czystość odzieży, prawidłowa postawa (np. siedząc w ławce), 

znaczenie właściwego odżywiania się oraz aktywność fizyczna dla zdrowia itp.  

7. Rozwój emocjonalno-społeczny – zachowanie w szkole, umiejętność współdziałania w zespole, 

uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, stosunek do rówieśników oraz osób dorosłych, odróżnianie dobra 

od zła, świadomość przynależności społecznej (do rodziny, wspólnoty narodowej) itp.  

 

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej:  

- Daje dziecku informację o tym, co już umie, nad czym powinien popracować oraz jak daleko jest na 

drodze do osiągnięcia celu.  

- Uwzględnia: możliwości dziecka, wkład i wysiłek dziecka włożony w wykonanie danego zadania oraz 

jego postępy, samodzielność wykonywania zadań, kreatywność, poziom wiadomości ucznia.  

- Nie pełni funkcji kary lub nagrody.  

- Nie zawiera krytyki ucznia.  

- Nie etykietuje dzieci.  

- Zachęca uczniów do dalszej pracy – motywuje.  

 

1. Ocena opisowa może być wspomagana przez symbolikę cyfrową (6,5,4,3,2,1) 

2. Ocena śródroczna – podsumowanie osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania. Jest wynikiem półrocznej obserwacji. Zawiera zalecenia oraz wskazówki do dalszej pracy.  

3. Ocena roczna – podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym. Podkreśla zmiany 

w rozwoju dziecka, wynikające ze wskazówek zawartych w ocenie śródrocznej. Ma ona charakter 

diagnostyczno-informacyjny, aby rodzice po zapoznaniu się z jej treścią, mogli jak najlepiej wspomagać 

dziecko w jego dalszym rozwoju.  

4. W trakcie oceniania bieżącego nauczyciel gromadzi wyniki szkolnych osiągnięć ucznia  w e- 

dzienniku oraz zbiera pisemne prace ucznia.  

5. Informowanie rodziców o postępach ich dzieci odbywa się poprzez:  

- Kontakty bezpośrednie – zebrania z rodzicami, dni otwarte oraz rozmowy indywidualne.  

- Kontakty pośrednie – korespondencja w dzienniczku ucznia, listowa lub mailowa, rozmowy 

telefoniczne, adnotacje w zeszycie przedmiotowym. 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe. Opis założonych osiągnięć ucznia. 

Umiejętności kluczowe w programie nauczania. „Wielka przygoda”, klasa 1 

 

Na szaro zaznaczono przewidywane efekty przypisane treściom wykraczającym ponad 

podstawę programową. 







































































































































Kryteria na poszczególne oceny: 

 
Ocenę 6  otrzymuje uczeń, który:  

• Biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami, wykorzystując je w nowych sytuacjach; 

• Osiąga sukcesy w konkursach i reprezentuje szkołę na zewnątrz;  

• Samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania mu stawiane;  

• Dobrowolnie podejmuje się dodatkowych prac i prezentuje ich efekty;  

• Jest aktywnym uczestnikiem zajęć;  

 

Ocenę 5 otrzymuje uczeń, który:  

• Sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, wykorzystując je w nowych sytuacjach;  

• Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne nie popełniając błędów;  

• Potrafi wiązać wiadomości zdobyte wcześniej i zastosować tę wiedzę w nowej sytuacji;  

• Potrafi samodzielnie zdobywać informacje i umie ją przekazać;  

• Jest aktywnym uczestnikiem zajęć;  

 

Ocenę 4 otrzymuje uczeń, który:  

• Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o średnim stopniu trudności;  

•  Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowego, ale czasami wykazuje się umiejętnościami 

ponadpodstawowymi;  

• Pracuje systematycznie, ale zdarza się, że czasami popełnia błędy;  

 

Ocenę 3  otrzymuje uczeń, który:  

• Posiada umiejętności w zakresie podstawy programowej;  

• Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o niewielkim stopniu 

trudności;  

• Posiada wiedzę niepełną, nieusystematyzowaną, przyswojoną w różnym stopniu, popełnia błędy;  

 

Ocenę 2  otrzymuje uczeń, który:  

• Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowego, ale bez pomocy nauczyciela nie potrafi jej 

odtworzyć i wykorzystać;  

• Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności;  

• Ma braki w wiedzy i umiejętnościach nie wykluczające przyswajania nowych treści 

przedmiotowych;  

 

Ocenę 1  otrzymuje uczeń, który:  

• Nie posiada umiejętności podstawowych;  

• Nie potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywać prostych zadań;  

• Ma braki w wiedzy i umiejętnościach, uniemożliwiające przyswajanie kolejnych treści kształcenia.  

 

 


