
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I –III W ZESPOLE SZKÓŁ  

W KLESZCZEWIE NA ROK SZKOLNY 2019 /2020 

Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z: 
- WSO zawartym w Statucie Szkoły 
- podstawą programową zawartą w rozporządzeniu MEN 
- programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły 
 
Ocenianie odbywa się na wszystkich zajęciach szklonych i polega 

1. Na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach. 
2. Motywowaniu ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 
3. Wskazywaniu sukcesów i wskazówek do pokonania porażek ( OK). 

 
W procesie oceniania uwzględniamy : 

1. Możliwości dziecka 
2. Jego zaangażowanie i wkład pracy 
3. Stopień opanowania materiału 
4. Osobiste sukcesy dziecka 

 
W klasach stosowane są również elementy oceniania kształtującego (OK): 

1. Cel i NaCoBeZu (kryteria sukcesu) podane w formie graficznej lub tekstowej. 
2. Samoocena, ocena koleżeńska (np.korona, światła) 
3. Formy informacji zwrotnej: 

 graficzna:  światła, dwie gwiazdy i życzenie,  
 z wykorzystaniem symboli:  

++  (pozytywne strony pracy ucznia) 
-     (elementy do poprawy, uzupełnienia) 
      (wskazówki do poprawy) 
       (wskazówki do rozwoju) 

 w formie tabeli 
 

W trakcie roku szkolnego sprawdzaniu podlegają : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI: 

1. Pisanie z pamięci kl. I i ze słuchu klasy II i III 
2. Czytanie 
3. Mówienie 
4. Pisanie (graficzna strona pisma) 
5. Prace samodzielne ( edukacje: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza) 
6. Prace domowe  
7. Aktywność na zajęciach 
8. Prace plastyczne 
9. Wiadomości z zakresu wiedzy o środowisku 

10. 
Śpiewanie piosenek, znajomość tekstu piosenek, gra na instrumentach, wiadomości z 
zakresu edukacji muzycznej 

11. Dodawanie i odejmowanie 
12. Mnożenie i dzielenie 
13. Zadania z treścią 
14. Inne umiejętności z  edukacji matematycznej 
15. Prowadzenie zeszytu ( edukacje polonistyczna, matematyczna) 
16. Ćwiczenia gimnastyczne i przygotowanie do zajęć 
17. Prace techniczne 



 
 
I . Dyktando - poprzedzone jest przypomnieniem określonych zasad ortograficznych, przeprowadzeniem ćwiczeń, 
pracą ze słownikiem ortograficznym i pracą domową .  
 

Skala ocen wg ustalonych kryteriów 

0 - błędów zasadniczych – WSPANIALE! 

1- 2 błędy zasadnicze     -    BRAWO! 

3- 4 błędy zasadnicze     -    DOBRZE! 

5- 6 błędów zasadniczych-  POSTARAJ SIĘ! 

7- 8 błędów zasadniczych-  PRACUJ WIĘCEJ! 

9 błędów zasadniczych   -  NIEDOSTATECZNIE! 

BŁĘDY ZASADNICZE: 

 pisownia wyrazów z : ó- u, rz-ż, ch- h 

 pisownia z cząstką  „nie” 

 nieodpowiednie zamykanie myśli w granicach zdania ( brak wielkiej litery na początku zdania oraz kropki  

na końcu zapisywanych zdań) 

 zakończenia –ą,-ę,-om,-em,-on 

BŁĘDY DRUGORZĘDNE: 

 zmiękczenia 

 pisownia wyrazów z i-j 

 zamiana głosek (-ą,-ę,-b.-p,-d,-g,-k,-w,-f) 

 brak liter w wyrazie, brak wyrazu 

BŁĘDY INTERPUNKCYJNE 

 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd zasadniczy 

 3 błędy drugorzędne = 1 błąd zasadniczy 

 0,5 błędu oceniamy na korzyść ucznia 

II. Sprawdziany z matematyki – poprzedzone są zadaniami powtórzeniowym tzw. powtórki przez pagórki  

i oceniane są według następujących kryteriów 

1 pkt – poprawny wynik 

2 pkt – poprawny wynik i udzielenie odpowiedzi 

3 pkt – ustalenie formuły matematycznej, poprawny wynik i udzielenie odpowiedzi 

 

Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy, karty) ocenione według ustalonej punktacji będą wpisane  

do dziennika, wyniki omówione z uczniami. 

Uczniowie są zobowiązani zwrócić podpisaną przez rodziców pracę w terminie trzech dni. Wszystkie prace dzieci  

są do wglądu u wychowawcy. 

Wszystkie oceny otrzymywane przez ucznia odnotowywane są przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym  

w odpowiedniej edukacji według obowiązujących symboli 

Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac dodatkowych uczeń 

otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.  

Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego 

nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.  

 

 

 

Podpis rodzica:                                               Podpis ucznia:                                      Podpis nauczyciela: 


