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Skala oceniania bieżących osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I – III 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

Ocena 6 - uczeń bezbłędnie wykonuje zadania edukacyjne danej klasy, wykazuje się 

inicjatywą; 

 

Ocena 5 – uczeń samodzielnie, bezbłędnie i estetycznie wykonuje powierzone mu 

zadania; 

 

Ocena 4 – uczeń samodzielnie, ale nie zawsze poprawnie i estetycznie wykonuje 

powierzone mu zadania; 

 

Ocena 3 – uczeń powierzone mu zadania wykonuje z pomocą nauczyciela; 

 

Ocena 2 – mimo pomocy nauczyciela uczeń ma duże problemy z wykonaniem 

powierzonego mu zadania; 

 

Ocena 1 – uczeń nie wykonuje powierzonych mu zadań. 

 

Przy wystawianiu ocen bieżących w klasach 1-3 dopuszcza się dopisywanie przy nich 

znaków:  „+” lub „ –” oraz nieprzygotowanie „np.”, 0 – kiedy uczeń nie otrzymał 

oceny.  

 

Prace pisemne oceniane są według skali punktowej określonej przez nauczyciela 

i przeliczane na procenty, które odpowiadają ocenom. 

 

 

100% i wiadomości dodatkowe – ocena celująca (6 ) 

99% - 91% -ocena bdb (5 ) 

90% - 71% -ocena db (4) 
 

70% -51% -ocena dst (3 ) 
 

50% -31% -ocena dop (2 ) 
 

30% -0% -ocena ndst (1 ) 



 

Skala bieżącego oceniania zachowania uczniów klas I – III 

w roku szkolnym2022/2023 
 

 

Ocena 6 – uczeń wzorowo zachowuje się podczas lekcji, przerw, wspólnych wyjść i innych 

imprez, podejmuje dodatkowe zadania na terenie klasy, szkoły, oferuje swoją pomoc 

rówieśnikom, kulturalnie odnosi się do dorosłych i rówieśników; 
 

Ocena 5 – uczeń bardzo dobrze zachowuje się podczas lekcji, przerw, wspólnych wyjść 

i innych imprez, jest koleżeński, kulturalnie odnosi się do dorosłych i rówieśników; 

 

Ocena 4 – uczeń dobrze zachowuje się podczas lekcji, przerw, wspólnych wyjść i innych 

imprez, wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

 

Ocena 3- uczeń w miarę poprawnie zachowuje się podczas lekcji, przerw, wspólnych wyjść 

i innych imprez, zdarzają się niekulturalne zachowania wobec dorosłych i rówieśników, 

niekiedy zapomina o obowiązkach szkolnych; 
 

Ocena 2 – uczeń nieodpowiednio zachowuje się podczas lekcji, przerw, wspólnych wyjść 
i innych imprez, niekulturalnie odnosi się do dorosłych i rówieśników, niekiedy zdarzają 

się agresywne zachowania wobec innych, dziecko w większości wypadków nie wywiązuje 

się z obowiązków szkolnych; 

 

Ocena 1 – uczeń karygodnie zachowuje się podczas lekcji, przerw, wspólnych wyjść i innych 

imprez, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych.  
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