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Oceny bieżące za postępy w nauce w klasach I - III 

Symbol Poziom Komentarz Komentarz 2 Opis Opis -co uczeń powinien  Sprawdziany 

S najwyższy Super/ 
Wspaniale/ 
Znakomicie,   

SUPER! 

Osiągasz doskonałe 
wyniki. 

Posiadasz uzdolnienia 
i rozwijasz je.  

Należą Ci Się 
gratulacje!  

Uczeń wykonuje zadania 
wykraczające poza założenia 
programowe danej klasy, 
biegle posługuje się 
zdobytymi wiadomościami. 
 

- Posiadł wiedzę i umiejętności  

  wykraczające poza program nauczania 

   w danej klasie; 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne 
   uzdolnienia; 
- korzysta z różnych źródeł informacji; 
- biegle posługuje się zdobytymi  
  wiadomościami w rozwiązywaniu  
  problemów teoretycznych lub  
  praktycznych; 
- proponuje rozwiązania  
  niekonwencjonalne; 
- potrafi samodzielnie wnioskować,  
  uogólniać i dostrzegać związki  
  przyczynowo-skutkowe; 
- osiąga sukcesy w konkursach  
  przedmiotowych i zawodach  
  sportowych. 
 

 100% 

 

A wysoki Bardzo 
dobrze/ 
Bardzo ładnie/ 
Brawo 

BRAWO! 

Bardzo dobrze 
pracujesz. Robisz w 
szybkim tempie duże 
postępy.  
Tak Trzymaj! 

Uczeń nabywa niezbędną 
wiedzę i umiejętności w 
zakresie założeń 
programowych o 
podwyższonym stopniu 
trudności danej klasy 
 i potrafi je w pełni stosować 

- Opanował pełny zakres wiedzy  
  i umiejętności określony programem 
   nauczania w danej klasie; 
- sprawnie posługuje się zdobytymi  
  wiadomościami; 
- samodzielnie rozwiązuje problemy 
   teoretyczne i praktyczne ujęte  

99%  - 90% 
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w sytuacjach typowych i 
nietypowych. 
 

  w programie nauczania; 
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę 
   do rozwiązywania zadań i problemów 
   w nowych sytuacjach. 
 

B wyżej 
średniej 

Dobrze DOBRZE! 

Dobrze pracujesz 
jednak stać Cię, by 
było lepiej. Włóż 
więcej wysiłku w 
podejmowane prace, 
co umożliwi Ci 
osiągać lepsze wyniki. 

Uczeń stosując zdobyte 
wiadomości, samodzielnie 
rozwiązuje zadania o średnim 
stopniu trudności, a 
trudniejsze z pomocą 
nauczyciela. 

- Opanował wiadomości określone  
  programem nauczania w danej klasie; 
- poprawnie stosuje wiadomości; 
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania 
   teoretyczne lub praktyczne; 
- kończy rozpoczęte prace; 
- jest przygotowany dom lekcji. 
 

89% - 75% 

C średni Zadawalająco/ 
Wystarczająco/ 
poprawnie 

POĆWICZ! 

Pracujesz, ale 
osiągasz słabe wyniki. 
Aby to zmienić na 
lepsze skorzystaj z 
pomocy nauczyciela i 
rodziców, oraz 
systematycznie 
pracuj wkładając w to  
dużo wysiłku. 

Uczeń popełnia nieliczne 
błędy, wymaga czasami 
pomocy nauczyciela, posiada 
wiedzę w zakresie założeń 
programowych. 
 

- Opanował większość wiadomości  
  i umiejętności określonych programem 
   nauczania w danej klasie; 
- Może mieć braki w opanowaniu 
   podstawy programowej, ale braki te nie 
   przekreślają możliwości uzyskania przez 
   ucznia podstawowej wiedzy w ciągu 
   dalszej nauki; 
- rozwiązuje (wykonuje) zadania  
  teoretyczne i praktyczne o niewielkim  
  stopniu trudności; 
- przy pomocy nauczyciela wykonuje  
  niektóre zadania; 
- wymaga stałej motywacji do pracy. 
 

74% - 55% 
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D niski Musisz więcej 
pracować 

PRACUJ WIĘCEJ!  

Zbyt mało pracujesz i 
osiągasz bardzo słabe 
wyniki. Włóż dużo 
wysiłku, bądź 
aktywniejszy, 
koniecznie skorzystaj 
z pomocy nauczyciela 
i rodziców. 

Uczeń ma problemy  z 
opanowaniem podstaw 
programowych, nie zawsze 
potrafi zastosować poznane 
wiadomości i umiejętności w 
praktyce, wymaga pomocy 
nauczyciela. 
 

- Słabo opanował wiadomości 
   i umiejętności określone w programie 
   nauczania w danej klasie na poziomie  
  wymagań zawartych w podstawie  
  programowej;-  
- większość zadań wykonuje pod  
  kierunkiem nauczyciela; 
- wymaga dodatkowego wyjaśnienia  
  sposobu wykonania pracy; 
- często nie kończy rozpoczętych działań; 
- jest często nieprzygotowany do lekcji. 
 

54% - 35% 

E najniższy Pracujesz 
bardzo słabo/ 
Nie radzisz 
sobie 

ŻLE!  

Osiągasz 
niezadawalające 
rezultaty. Spotkało 
Cię niepowodzenie. 
Pokonasz to, ale 
czeka Cię bardzo 
dużo systematycznej 
pracy wspólnie z 
nauczycielem i 
rodzicami. 

Uczeń wymaga ciągłej pomocy 
ze strony nauczyciela w 
swoich działaniach i 
rozwiązywaniu zadań. Posiada 
duże braki w wiadomościach i 
umiejętnościach. Nie pracuje 
samodzielnie. 
 

- nie opanował wiadomości  
  i umiejętności określonych w podstawie 
   programowej, a braki w wiadomościach 
   i umiejętnościach uniemożliwiają  
  dalsze zdobywanie wiedzy; 
- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać)  
  zadania nawet o niewielkim stopniu  
  trudności; 
- odmawia wykonania zadania, nie  
  próbuje, nie stara się, niszczy prace. 
 

do 34% 

 

 


