
Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III 
 
 

1.Czytanie (tempo, technika, rozumienie) - sprawdzane na bieżąco na tekstach  

czytanek i wierszy. Wpisy do dziennika na bieżąco.  

2.Pisanie (tempo, technika, poprawność) wyrazów i zdań sprawdzane jest w 

codziennych sytuacjach szkolnych analizując karty pracy ćwiczenia  i zeszyty uczniów, a 

także pisanie z pamięci  oraz pisanie ze słuchu . Wpisy do dziennika na bieżąco. 

3.Mówienie, słuchanie, wiedza o języku - sprawdzane na bieżąco na podstawie 

wypowiedzi ucznia dotyczących treści przeczytanych tekstów i przedstawionych ilustracji 

oraz własnych przeżyć. Wpisy do dziennika na bieżąco. 

4.Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdzane są na bieżąco jak 

również przez kartkówki i sprawdziany. Wiadomości i umiejętności praktyczne oraz 

umiejętność rozwiązywania i układania zadań tekstowych sprawdzana jest na bieżąco na 

podstawie analizy kart pracy i pracy ucznia podczas lekcji. Wpisy do dziennika na bieżąco. 

5.Znajomość przyrody – sprawdzana na bieżąco, na podstawie wypowiedzi 

uczniów w trakcie omawiania treści przyrodniczych, podczas uzupełniania ćwiczeń, jak 

również na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów integrujących treści polonistyczno 

– przyrodnicze. Wpisy do dziennika na bieżąco. 

6.Wiadomości i umiejętności plastyczno- techniczne, muzyczne oraz zdrowotne 

sprawdzane są na bieżąco.  Zwraca się szczególną uwagę na zaangażowanie. 

7.Zadania domowe mogą być zadawane codziennie i oceniane w formie ustnej, 

pisemnej lub cyfrowej. 

8.Sprawdziany integrujące treści polonistyczno-matematyczno – przyrodnicze 
przeprowadzane są dwa razy w roku. 

9.Sprawdzian kompetencji przeprowadzany jest po opracowaniu całości 

materiału przewidzianego w klasie III. 

               10. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się 

symbole cyfrowe w skali 1-6: 

 

6  - Wspaniale, znakomicie, doskonale 

5 -  Biegle, bardzo dobrze 

4 -  Dobrze, ładnie, prawidłowo 

3  - Postaraj się, przeciętnie, dostatecznie 

2 -  Popracuj więcej, słabo, dopuszczająco 

1 -  Za mało, błędnie, niedostatecznie 

 

11. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III  stosuje się również symbol „+” i  które 

przeliczane są na symbole cyfrowe (5 plusów) = 5. 

 

Plusy otrzymuje uczeń za: dodatkową aktywność na zajęciach, przynoszenie 

dodatkowych materiałów. 

 

 

 

 


