
SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY/ OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASACH I -III 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA WE WRONKACH 

 

      W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocenianie opisowe. Ocenianie obejmuje: 

wypowiedzi ustne, prace pisemne, prace domowe, działalność artystyczną, aktywność na 

zajęciach, działalność motoryczno-zdrowotną, rozwój emocjonalno-społeczny. 

        Oceniania osiągnięć uczniów dokonuje się ustnie lub pisemnie, bądź za pomocą innych 

symboli np.: znaczki, pieczątki itp. 

     Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej: 

- daje informację uczniowi i rodzicom o tym, co uczeń już umie, nad czym należy i w jaki 

sposób popracować oraz wskazuje kierunki dalszego rozwoju, 

- nie zawiera krytyki, 

- jest kształtujące, 

- uwzględnia indywidualne możliwości ucznia, wkład i wysiłek włożony w wykonanie 

danego zadania, samodzielność wykonania zadań, kreatywność, poziom wiadomości ucznia. 

Rodzaje ocen: 

a) Ocena bieżąca – jest oceną wspierającą, ma na celu monitorowanie pracy i postępów 

ucznia. Stanowi informację zwrotną o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

wskazuje słabe i mocne strony ucznia oraz kierunki jego rozwoju. 

Ocenianie bieżące może być wyrażone w sposób: 

 werbalny (komentarz, pochwała, ustna informacja zwrotna – co uczeń robi dobrze, co 

wymaga poprawy), 

pisemny (komentarz motywujący, informacja nad czym uczeń musi popracować). 

b) Ocena śródroczna – jest to ocena opisowa podsumowująca osiągnięcia edukacyjne 

ucznia. Określa ona stopień osiągnięć: pełny, częściowy i minimalny. Jest wynikiem 

półrocznej obserwacji dziecka. Dla rodzica jest ona też informacją do dalszej pracy. 

c) Ocena końcoworoczna -ocena opisowa na świadectwie, która podsumowuje 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym. Ma ona charakter diagnostyczno-

informacyjny, dzięki której rodzice będą mogli wspierać dziecko w jego dalszym 

rozwoju. 

d) Ocena zachowania – ocena opisowa, która wyraża opinie o wywiązywaniu się dziecka 

z obowiązków szkolnych ucznia, jego kulturze osobistej, relacji z dorosłymi i 

rówieśnikami, postawy wobec innych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 

zajęć i przerw, wycieczek, działań na rzecz klasy i szkoły. 

 

Informacja rodziców o postępach ich dziecka odbywa się poprzez: 

•  e-dziennik, zapis w zeszycie, ćwiczeniach, na kartach pracy, 

• bezpośredni kontakt – zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne. 

 



Ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do domu i rodzic ma pełen wgląd w 

prace dziecka. 

 

Oceniając wiadomości i umiejętności ucznia w formie diagnoz wstępnych i 

końcowych ucznia, nauczyciel odnotowuje w dzienniku procent pozytywnych 

wyników (nie wpisuje oceny). 

W klasach I-III obowiązuje literowe określenie stanu wiadomości i umiejętności 

ucznia: 

W – Wspaniale, robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki! 

A – Brawo, osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce! 

B – Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. A może można lepiej? 

C – Osiągasz wyniki wystarczające, postaraj się jeszcze. 

D – Osiągasz słabe wyniki. Musisz więcej pracować! 

E – Osiągasz wyniki poniżej wymagań. Zdecydowanie musisz więcej pracować! 

 

Prace pisemne są oceniane w zależności od otrzymanych punktów, w skali 

procentowej: 

W          96 – 100% 

A           86 – 95% 

B           71 – 85% 

C           46 – 70% 

D           31 – 45% 

E             0 – 30% 

         Oceniając dyktanda i pisanie z pamięci stosuje się następujące kryteria oceniania: 

             0 bł. ort. – W 

             1-2 bł. ort. -  A 

            3-4 bł. ort.  – B 

            5 – 6 bł. ort.  -  C 

            7 – 8 bł. ort.  – D 

              9 i więcej bł. ort. – E 

 

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 

METODY: 

1. Ustne (rozmowy, wypowiedzi, opowiadanie, czytanie, recytacja) 

2. Pisemne (karty pracy, kartkówki, sprawdziany, testy, dyktanda, pisanie z pamięci, 

teksty z lukami, rozsypanki, prace twórcze itp.) 

3. Oparte na obserwacji (prace plastyczne, inscenizacje, działania techniczne, testy 

sprawności ruchowej itp.) 



 

NARZĘDZIA: 

1. Karty pracy 

2. Testy  

3. Prace plastyczno-techniczne 

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów ucznia: 

• zapis ocen w e-dzienniku 

• zapis w zeszycie uczniowskim, w ćwiczeniach 

• prace pisemne (dyktanda, kartkówki, sprawdziany) 

• karty pracy 

• śródroczna i roczna ocena opisowa 

• prace plastyczno-techniczne - wystawy 

 

 

 

 

 


