
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 

uczniów  w klasach  I - III 

 

 

 

W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocenianie opisowe, któremu podlegają: 
 
 

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

formie zdań, omawianie historyjek obrazkowych, układanie zdań, pytań, itp. 
 

2. Prace pisemne – kartkówki i sprawdziany z zakresu edukacji polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej oraz społecznej, sporządzanie notatek z lekcji, redagowanie oraz 

układanie zdań, opowiadań, opisów, życzeń, listu, pisanie z pamięci i ze słuchu. 
 

3. Prace domowe. 
 

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

staranność pisma, samodzielność, kreatywność) 
 

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

podstawowe elementy muzyki, aktywne słuchanie oraz tworzenie muzyki. 
 

6. Działalność motoryczno-zdrowotna – 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. 
 

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 powinno 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 
 

 

 

Rodzaje ocen: 
 

 

1. Ocenia bieżąca – podsumowanie informuje o postępach i poziomie osiągnięć 



edukacyjnych ucznia. Wskazuje mocne i słabe strony ucznia. Sposoby oceniania: 

 werbalny (pochwala, komentarz) 

 pisemny (komentarz motywujący), informacja nad czym uczeń powinien pracować 

 ocena opisowa 

 ocena wyrażona stopniem w skali 1- 6 
 
 

1. Ocena śródroczna – podsumowanie osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania jest wynikiem półrocznej obserwacji. Zawiera zalecenia oraz wskazówki do dalszej 

pracy. 
 

 

2. 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 wspomagać dziecko w jego dalszym rozwoju. 
 

 

3. Ocena zachowania – jest także oceną opisową. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec rówieśników, osób dorosłych oraz innych osób i 

aktywności społecznej. 
 

 

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

w 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 niezbędne 

do uzyskania poszczególnych śródrocznej i rocznej 

oceny opisowej z obowiązkowych zajęć 

wynikających z realizowanego programu nauczania 

 

KLASA I 

 
Edukacja polonistyczna 

 

1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: 
 

I semestr II semestr 

a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich 

wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; 

komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, 

potrzeby, odczucia, 
b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, 

mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na 

pytania innych osób, 
c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane 

z życiem rodzinnym i szkolnym. 

a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich 

wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; 

komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, 

potrzeby, odczucia, 
b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, 

mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na 

pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do 

sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno, 
c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z 

życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane 

literaturą. 
 

2) w zakresie umiejętności czytania i pisania: 

 

I semestr II semestr 

a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania 

informacji; odczytuje uproszczone rysunki, 
b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie 

proste, krótkie teksty, 
c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze 

z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną 

pisma (przestrzega zasad kaligrafii), 
d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: 

wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, 
e) interesuje się książką i czytaniem; słucha w 

skupieniu czytanych utworów (np. baśni, 

opowiadań, wierszy), 
f) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. 

zeszytów ćwiczeń i innych pomocy 

dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela. 

a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania 

informacji; odczytuje uproszczone rysunki, 

piktogramy, znaki informacyjne i napisy, 
b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie 

proste, krótkie teksty, 
c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z 

pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną 

pisma (przestrzega zasad kaligrafii), 
d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: 

wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, 
e) interesuje się książką i czytaniem; słucha w 

skupieniu czytanych utworów (np. baśni, 

opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości 

czyta lektury wskazane przez nauczyciela, 
f) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów 

ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod 

kierunkiem nauczyciela. 
 

3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych: 

 

I semestr II semestr 

 
a) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie 

posłużyć się nim w odgrywanej scence, 
b) odtwarza krótkie teksty dla dzieci np. wiersze, 

piosenki. 

a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje 

mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera 

literackiego lub wymyślonego, 
b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie 



posłużyć się nim w odgrywanej scence, 
c) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. 

wiersze, piosenki, fragmenty prozy. 

 

Edukacja matematyczna 
1) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki: 

 

I semestr II semestr 

a) ustala równoliczność mimo obserwowanych 

zmian w układzie elementów w porównywanych 

zbiorach, 
b) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące 

i malejące, numeruje je, 
c) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. 

zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania, 
d) w sytuacjach trudnych i wymagających 

wysiłku intelektualnego zachowuje się 

rozumnie, dąży do wykonania zadania, 
e) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; 

określa położenie obiektów względem obranego 

obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby 

odnajdować informacje (np. w lewym górnym 

rogu) i rysować strzałki we właściwym 

kierunku, 
f) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); 

zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub 

pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny 

wzór (np. szlaczek). 

a) ustala równoliczność mimo obserwowanych 

zmian w układzie elementów w porównywanych 

zbiorach, 
b) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące 

i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej 

serii, określa następne i poprzednie, 
c) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. 

zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania, 
d) w sytuacjach trudnych i wymagających 

wysiłku intelektualnego zachowuje się 

rozumnie, dąży do wykonania zadania, 
e) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; 

określa położenie obiektów względem obranego 

obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby 

odnajdować informacje (np. w lewym górnym 

rogu) i rysować strzałki we właściwym 

kierunku, 
f) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); 

zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub 

pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny 

wzór (np. szlaczek). 
 
2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: 

 

I semestr II semestr 

a) sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne 

liczebniki od wybranej liczby (zakres do 10), 

zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), 
b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), 

manipulując obiektami lub rachując na zbiorach 

zastępczych, np. na palcach, 
c) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których 

pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub 

odejmowania. 

a) sprawnie liczy obiekty (dostrzega 

regularności dziesiątkowego systemu liczenia), 

wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, 

także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby 

cyframi, 
b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), 

manipulując obiektami lub rachując na zbiorach 

zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i 

odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje 

te działania, 
c) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których 

pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub 

odejmowania, 
d) zapisuje rozwiązanie zadania z treścią 

przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, 

stosując zapis cyfrowy i znaki działań. 
 


