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W klasach I-III nauczania wczesnoszkolnego ocenianie śródroczne i 

końcowo roczne przeprowadzane jest w formie opisowej. 

       

Funkcje oceny w nauczaniu wczesnoszkolnym: 

 

- informacyjna – ukazująca, co uczeń poznał, opanował, nauczył się, jakie 

zdobył   umiejętności, co już potrafi,      jaki był wkład jego pracy; 

- korekcyjna -  wskazująca na to, co trzeba doskonalić, co zmienić w pracy 

z  dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty; 

- motywująca – zachęcająca do podejmowania dalszego wysiłku, 

wskazująca możliwość osiągnięcia sukcesu oraz   

      dająca dziecku wiarę we własne  siły. 

 

Ocenianie uwzględnia: 

 

- indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu 

wymagań  edukacyjnych,  

- stopień opanowania wymagań, 

- stopień zaangażowania i wkład własnej pracy w procesie zdobywania 

wiadomości  i umiejętności, 

- umiejętność stosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w 

sytuacjach typowych i nowych, 

- postępy dziecka w rozwoju społeczno – moralnym. 

 

 

 

 

Sposoby oceniania: 

 



1.Ocenianie bieżące – polega na stałym  informowaniu ucznia o jego 

zachowaniu i postępach. Jest to słowna lub pisemna ocena motywująca do 

aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy 

jeszcze wykonać, usprawnić.  

 

   2.  W obrębie zajęć języka angielskiego  nauczyciel ocenia  i zapisuje w 

dzienniku lekcyjnym  (skrótem literowym), w zeszytach przedmiotowych 

oraz w ćwiczeniach stopień   opanowania   konkretnych wiadomości i 

umiejętności za pomocą ocen cząstkowych w  skali przyjętej  przez zespół  

nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. 

     Stopień osiągnięć w nauczaniu wczesnoszkolnym: 

Wspaniale  

Bardzo dobrze  

     Dobrze 

     Wystarczająco 

Słabo 

Niewystarczająco 

 

Kryteria ocen: 

 

Wspaniale- uczeń opanował rozszerzony zakres wymagań dotyczących 

wiadomości i   umiejętności. Potrafi stosować zdobyte wiadomości i 

umiejętności w  sytuacjach   typowych i nowych. Wytrwale i zaangażowanie 

dąży do osiągnięcia  zamierzonych celów. Samodzielnie i twórczo rozwija 

swoje uzdolnienia . Zadania wykonuje bardzo starannie i bezbłędnie. 

 

Bardzo dobrze –  uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności.  

Potrafi  wykorzystać wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych . 

Wytrwale i ambitnie dąży do osiągnięcia zamierzonych celów. 



Zadania wykonuje starannie i bezbłędnie. 

Dobrze – uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności.                  

Umie zastosować je w sytuacjach typowych, znanych z przykładów i wzorów. 

Zadania wykonuje starannie, ale popełnia nieliczne błędy. 

 

 Wystarczająco – uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i 

umiejętności, ale popełnia liczne błędy i nie zawsze potrafi zastosować je w 

sytuacjach. 

 

Słabo - uczeń opanował w stopniu minimalnym wiadomości i umiejętności 

niezbędne do  dalszego uczenia się. Zadanie wykonuje niestarannie, popełniając 

rażące błędy. Większość z nich wykonuje przy pomocy nauczyciela. 

 

Niewystarczająco- uczeń  nie opanował wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do dalszego uczenia się. Nie potrafi samodzielnie wykonać 

zadania. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadań o      

elementarnym stopniu trudności. 

 


