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Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 

w klasach I - III 

nauczanie zintegrowane  
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I. Główne założenia PSO 

System oceniania w nauczaniu zintegrowanym klas I – III oparty jest na ocenie opisowej. 

Wyjątek stanowią przedmioty nieobowiązkowe (religia/etyka), na których wiadomości i 

umiejętności uczniów oceniane są w sześciostopniowej skali cyfrowej. Wszystkie klasy I, II i III 

oceniane są według tego samego systemu. 

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie 

Ocenie podlegają aktywności z zakresu treści polonistycznych, społecznych, przyrodniczych, 

matematycznych, technicznych, plastycznych, muzycznych, fizyczno-ruchowych, języka 

angielskiego, zajęć komputerowych oraz, nieobowiązkowo, religii. 

 

III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu 

wiadomości i umiejętności 

W nauczaniu zintegrowanym ocenie opisowej towarzyszą symbole literowe (A, B, C, D, E, F). 

Poniższa tabela przedstawia procentowy rozkład uzyskanych wiadomości i umiejętności 

ucznia przyporządkowany poszczególnym symbolom. 

SYMBOL POZIOM KRYTERIA OCENY % 

 

A doskonały 

Uczeń doskonale opanował wiedzę i umiejętności 

przewidziane programem. Swobodnie wykorzystuje je w 

nowych i nietypowych sytuacjach. Twórczo rozwiązuje 

problemy. Z dużym zaangażowaniem wykonuje 

nieobowiązkowe zadania dodatkowe. Wymaga 

indywidualizacji pracy w celu rozwinięcia jego zdolności. 

98 - 100 

 

B 
bardzo 

dobry 

Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował realizowany 

zakres wiadomości i umiejętności. Pracuje samodzielnie, 

czasami zwracając się o pomoc do nauczyciela podczas 

rozwiązywania zadań złożonych. Sprawnie korzysta ze 

zdobytych wiadomości w sytuacjach typowych. Często 

wykonuje zadania dodatkowe. 

84 – 97 

 

C 
dobry 

Uczeń opanował podstawowy materiał w dobrym stopniu. 

Stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w samodzielnym 

rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu trudności. W 

sytuacjach problemowych potrafi wykorzystać wskazówki 

nauczyciela. 

70 – 83 



3 
 

 

D średni 

Uczeń opanował podstawowy program w stopniu średnim, 

wystarczającym do rozwiązywania prostych zadań. 

Samodzielnie wykorzystuje tylko podstawowe wiadomości i 

umiejętności. Podczas wykonywania zadań trudniejszych 

często potrzebuje pomocy nauczyciela. 

56 – 69 

 

E 
słaby 

Uczeń w słabym stopniu opanował podstawowy materiał. 

Bardzo często ma problemy z wykonaniem podstawowych 

zadań. Przy pracy zwykle potrzebuje wskazówek nauczyciela. 

Niezbędne są dodatkowe ćwiczenia pozwalające opanować 

podstawy programu. 

41 – 55 

 

F 
bardzo  

słaby 

Uczeń w stopniu bardzo słabym opanował podstawowy 

materiał. Dziecko z dużymi trudnościami przyswaja 

podstawową wiedzę i umiejętności. Wymaga stałej pomocy 

przy wykonywaniu najprostszych zadań. Potrzebuje wielu 

dodatkowych ćwiczeń utrwalających, a nawet specjalnych 

zajęć reedukacyjnych. 

0 - 40 

 

IV. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

 

Osiągnięcia uczniów sprawdzane są podczas praktycznego działania dzieci, odpowiedzi 

ustnych, kartkówek i testów.  

 

V. Sposób informowania o postępach lub ich braku 

O postępach lub ich braku nauczyciel informuje uczniów na bieżąco, podczas sprawdzania i 

oceniania osiągnięć. Rodzice są informowani systematycznie przez dzienniczki i rozmowy 

indywidualne. W szczególnych przypadkach również telefonicznie lub listem poleconym. 

VI. Zasady poprawiania ocen 

W nauczaniu zintegrowanym nie występują oceny cyfrowe (wyjątek stanowi religia, oceniana 

według systemu katechety).  

 

VII. Zasady wglądu uczniów, rodziców/opiekunów do prac pisemnych 

Uczniowie otrzymują do wglądu wszystkie swoje prace pisemne po ich poprawieniu przez 

nauczyciela. Testy, które stanowią dokumentację pracy dziecka rodzice lub opiekunowie 

mogą obejrzeć podczas zebrań lub konsultacji indywidualnych.  
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VIII. Ustalenia końcowe 

 

O zmianach dokonywanych podczas monitorowania i ewaluacji wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania w klasach I – III nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów 

i ich rodziców ( prawnych opiekunów) na początku każdego roku szkolnego.  

 

 

Opracował: zespół nauczycieli nauczania początkowego 


