
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - KLASA III  
 
I. Na zajęciach lekcyjnych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej obowiązują zasady 
oceniania opisane w § 66 - 75. Statutu Szkoły.  
Ocenianie w klasie III ma charakter opisowy. W ocenianiu sprawdzianów, kartkówek uczniów 
stosuje się system punktowo – procentowy. Ocenianie zawiera elementy oceniania 
kształtującego (tabele z Informacją Zwrotną nauczyciela), jest informacją dla ucznia jakie są 
jego postępy w nauce, czyli jakie umiejętności opanował na zadowalającym poziomie, a nad 
jakimi musi popracować. Komentarz do oceny może być słowny bądź pisemny. W ocenianiu 
bieżącym osiągnięć uczniów stosuje się elementy oceniania kształtującego oraz oceny 
sumującej. 
 
II. Zachowanie uczniów jest zgodne z ustalonymi regułami oraz z zasadami opisanymi                     
w Statucie Szkoły. 
 
III. WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJACE Z PROGRAMU NAUCZANIA: 
Kryteria ocen, czyli szczegółowe wymagania edukacyjne podstawowe i ponadpodstawowe są 
ujęte w wynikowym planie nauczania na cały rok szkolny (dostępny w szkolnej bibliotece)                
z uwzględnieniem poszczególnych edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, 
społecznej, plastycznej, technicznej, komputerowej, wychowania fizycznego, muzycznej. 
 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

1) Badanie umiejętności (test) – raz w miesiącu (edukacja polonistyczna, matematyczna, 
przyrodnicza, społeczna); 

2) kartkówka – może być po każdej lekcji (edukacja polonistyczna, matematyczna, 
przyrodnicza, społeczna); 

3) wypowiedzi ustne – na bieżąco (wszystkie rodzaje edukacji); 
4) praca domowa – na bieżąco (wszystkie rodzaje edukacji); 
5) praca na lekcji – na bieżąco (wszystkie rodzaje edukacji); 
6) praca w grupie – na bieżąco (wszystkie rodzaje edukacji); 
7) zeszyty – na bieżąco, kryteria: staranne i czytelne pismo, systematycznie prowadzone 

tematy, systematycznie odrabiana praca domowa; 
8) zeszyt ćwiczeń, karty pracy – na bieżąco (edukacja polonistyczna, matematyczna, 

przyrodnicza, społeczna); 
9) prace dodatkowe (np. album, plakat, doświadczenia, inne) – sukcesywnie,                          

w zależności od potrzeb;  
10)  stosunek do obowiązków szkolnych i przygotowanie do zajęć zaangażowanie                            

w wykonywanie zadań ruchowych – gimnastycznych i gier zespołowych (wychowanie 
fizyczne); 

11)  zaangażowanie, umiejętność posługiwania się narzędziami, zaplanowanie pracy    
 zgodnie z instrukcją, umiejętność wykorzystania różnych materiałów – samoocena,   
 ocena zespołowa wg wyznaczonych kryteriów (edukacja plastyczno – techniczna); 

12)  odtwarzanie poznanych piosenek - na bieżąco (edukacja muzyczna);  
13)  posługiwanie się poznanymi narzędziami edytora grafiki i pisma oraz zasobami 

Internetu – na bieżąco (zajęcia komputerowe). 
 
 



Uczeń ma obowiązek: 
1)  pracować systematycznie i na bieżąco utrwalać nabytą wiedzę i umiejętności;    
2) przychodzić na lekcję przygotowanym do pracy: posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, 
zeszyt przedmiotowy, szkolne przybory;                                                             
3) pracować w oparciu o własne podręczniki, przybory oraz materiały plastyczno – 
techniczne, przewidziane do wykorzystania na danych zajęciach;                                  
4) prowadzić systematycznie zeszyt przedmiotowy, który podlega ocenie; kryteria: 
bezbłędnie, starannie, systematycznie odrabiane prace domowe, czytelne pismo;            
5) być aktywny w czasie zajęć(wypowiadać się na właściwy temat, podawać trafne przykłady, 
współpracować z  nauczycielem oraz z uczniami, współtworzyć lekcję); 
 
Uczeń ma prawo do poprawienia bieżących ocen zgodne z § 72. ust. 5 i ust. 7.                                     
np. pracy domowej – do dwóch dni, testu badającego opanowanie umiejętności – do dwóch 
tygodni. 
 
Zasady mają charakter otwarty. W miarę potrzeb ulegną modyfikacji.    
        
 

   
 


