
OCENIANIE UCZNIA  W KLASIE 1 

 

 W ocenianiu bieżącym wiadomości i umiejętności uczniów stosuje się określenia:                                                                    

 Świetnie 

 Bardzo dobrze 

 Dobrze 

 Popracuj 

 Musisz dużo pracować! 

Na zajęciach edukacyjnych (ed. polonistyczna, ed. matematyczna, ed. przyrodnicza) ocenianiu 
podlegać będą:  

 wypowiedzi  ustne 

  recytacja wierszy  

 sprawdziany pisemne 

 kartkówki 

 pisanie z pamięci 

 prace domowe 

  aktywność na lekcjach  

 zeszyty przedmiotowe 

 prace dodatkowe  

 przez cały semestr nauczyciel gromadzi informacje o braku zeszytu, kart pracy, przyborów itp 

Na zajęciach edukacyjnych (ed.muzyczna, ed. plastyczna i techniczna, ed. ruchowa,  ed. 
komputerowa) ocenianiu podlegać będą:  

 odtwarzanie i tworzenie melodii;  

 śpiewanie piosenek 

 zastosowanie poznanych wiadomości i umiejętności w praktyce;  

 prace plastyczno – techniczne oceniane po zakończeniu z uwzględnieniem estetyki wykonania 
pracy, samodzielności; 

  sprawność ruchowa - w tym zaangażowanie ucznia w udział w zajęciach ruchowych 

Sposoby sprawdzania bieżących osiągnięć uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym 

Sprawdziany pisemne - po zakończeniu bloku tematycznego - na koniec każdego miesiąca prace takie są 
zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem; poprzedzone powtórzeniem materiału objętego 
sprawdzianem. Poprawa sprawdzianów odbywa się w terminie i na zasadach uzgodnionych z 
nauczycielem. Uczeń nieobecny w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności powinien w terminie do  7 dni 
napisać zaległą pracę. W sytuacji dłuższej choroby termin ten może być wydłużony do 14 dni. Podpisane 
przez rodziców sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela  do końca roku szkolnego. 

Kartkówki - obejmują wiadomości z bieżącego bloku tematycznego lub ostatniej lekcji i nie muszą być 
zapowiedziane przez nauczyciela. 

Pisanie z pamięci - Zawiera wyłącznie opracowany materiał . Jest 1-3  zdaniowe. 

 Prace domowe - są sprawdzane/oceniane na bieżąco w miarę możliwości czasowych nauczyciela. Przy 
ocenie bierze się pod uwagę: samodzielność wykonania, sposób wykonania, estetykę. 

Badanie wyników kształcenia - na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego uczniowie przystąpią do 
pisemnego badanie wyników kształcenia  
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               podpis ucznia                                                                                   podpis rodzica  


