
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I -III W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ

( obowiązuje od 1 września 2020r.)

KRYTERIA OCENIANIA

OCENA OPIS WYMAGAŃ

celujący 
(cel) 

6

Uczeń:  

• spełnia  wymagania  programowe  oraz  wykazuje  biegłość  w
posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami,  

• samodzielnie i twórczo interesuje się omawianą tematyką, korzystając z
różnych źródeł informacji, 

• biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu
problemów teoretycznych i praktycznych,  

• potrafi  samodzielnie  wnioskować,  uogólniać  i  dostrzegać  związki
przyczynowo - skutkowe. 
odrabia dodatkowe wszystkie zadania domowe 

bardzo dobry 
(bdb) 

5

 Uczeń:  

• potrafi  swobodnie  posługuje  się  słownictwem  wprowadzanym  i
utrwalanym na zajęciach, bierze czynny udział w zajęciach,

• potrafi zrozumieć sens słuchanych tekstów prezentowanych na lekcjach,
• opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem

nauczania, 
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  
• rozwiązuje  problemy  teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  w  programie

nauczania. 
•  starannie  i systematycznie odrabia zadania domowe

dobry 
(db) 

4

Uczeń: 
• potrafi zrozumieć ogólny sens słuchanych tekstów prezentowanych 

na lekcjach,  potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi na znane
pytania jednym słowem lub prostym zdaniem, 

• systematycznie przygotowuje się do lekcji

• opanował wiadomości określone programem nauczania na poziomie 
dobrym, 
• poprawnie stosuje zdobyte wiadomości. 

dostateczny 
(dst) 

3 

 Uczeń: 
• opanował  część  wiadomości  i  umiejętności  określonych  programem

nauczania  



 • może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej
nauki, 

• wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela. 
• sporadycznie bierze czynny udział w zajęciach.

dopuszczający
(dop) 

2 
 

Uczeń:  

• słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem
          nauczania,  
• większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,  
• często nie kończy rozpoczętych działań. 
• bierny udział w zajęciach, 

niedostateczn
y 

(ndst) 
1 
 

Uczeń:  

• nie opanował wymaganych wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem nauczania,  

• nie brał aktywnego udziału w zajęciach,  
• nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny,  
• odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się. 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest oceniany według powyższych kryteriów
z uwzględnieniem szczegółowych zaleceń PPP, lekarza, psychologa i pedagoga szkolnego.

Formy oceniania: 
 Odpowiedzi ustne, pisemne /kartkówki, testy, sprawdziany/
 Praca w grupach (prace plastyczne, scenki, dramy).
  Praca na lekcji, aktywność
 Prace dodatkowe np. przygotowanie informacji 
 Prace domowe. 
 Estetyka prowadzenia zeszytu

Praca w grupach oraz praca indywidualna: 
 może być oceniona oceną cyfrową lub plusem,
 nauczyciel  ma  prawo  wystawić  uczniowi  ocenę  niedostateczną  za  niewykonanie

pracy na lekcji
 nie podlega ocenie talent plastyczny, muzyczny i literacki, prace powinny dowodzić

zrozumienia przez dziecko przekazywanych treści.

Prace dodatkowe: 
Są  to  zadania  dla  uczniów  chętnych.  Wykraczają  one  poza  wymagania  określone  przez
podstawę programową oraz realizowany program. Specyfikę prac dodatkowych, termin ich
wykonania, ustalany jest wspólnie przez nauczyciela oraz uczniów.  



Prace domowe: 
Prace  domowe  dzielę  na:  obowiązkowe  i  fakultatywne.  Prace  nieobowiązkowe  są
przeznaczone dla uczniów szczególnie interesujących się przedmiotem lub tematyką. Za takie
zadania można otrzymać ocenę celującą. Prace domowe obowiązkowe nie wykraczają poza
ramy podstawy programowej oraz realizowanego programu. Prace domowe mogą, ale nie
muszą być sprawdzane oraz ocenianie.  

Aktywność:  
Uczeń wyróżniający  się  aktywnością  otrzymuje  na lekcji  „+”.  Pięć  plusów składa  się  na
ocenęcelującą. 

Nieprzygotowania: 
Uczeń  ma  prawo  trzy  razy  w  semestrze  być  nieprzygotowanym  do  zajęć  (brak  zeszytu
przedmiotowego,  brak pracy domowej,  nieprzygotowanie do odpowiedzi  ustnej).  Fakt ten
winien zgłosić nauczycielowi prowadzącemu przed rozpoczęciem lekcji. 

Sposoby komunikowania o osiągnięciach: 
Uczeń powiadamiany jest o swoich ocenach na bieżąco (zaraz po ich uzyskaniu)ustnie przez
nauczyciela i pisemnie do dziennika elektronicznego. 

Zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce: 
Dostosowanie prac pisemnych i ustnych do możliwości ucznia, zgodnie z zaleceniami PPP. 

UWAGA:

W PIERWSZYM PÓŁROCZU W KLASIE PIERWSZEJ OCENIAMY W SPOSÓB 
OPISOWY I STOSUJEMY  PIĘCZĄTKI MOTYWUJĄCE:

WSPANIALE-6
BARDZO DOBRZE-5
DOBRZE-4
POSTARAJ SIĘ- 3
POPRAW SIĘ-2

W klasach 1-3 obowiązuje opisowa ocena śródroczna i roczna.

W czasie nauczania zdalnego, zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 
Oceniania, ocenie podlega:
-systematyczność w wywiązywaniu się z powierzonych zadań,
-aktywność na wideokonferencji,
-wypowiedź ustna na wideokonferencji,
-prace pisemne zadane przez nauczyciela,
-testy i sprawdziany,
-projekty długoterminowe,
-czytanie w czasie wideokonferencji lub kontaktu telefonicznego,
-prace dodatkowe dla chętnych,
-nadesłane filmiki, zdjęcia wykonanych prac np. plastycznych,



-terminowe wykonanie zadanej pracy i zaangażowanie ucznia.

Oceny za pracę zdalną są wpisywane w osobnej rubryce w dzienniku 
elektronicznym.

Zespól przedmiotowo-metodyczny edukacji wczesnoszkolnej


