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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

z języka angielskiego – klasa IV 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 
 

Przedmiot:   język angielski 

Nauczyciel:   Kamila Przybyszewska 

Tygodniowy wymiar godz.: klasa IV -  3 jednostki lekcyjne   

Podręczniki:   Brainy. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń -wydawnictwo Macmillan  

                                               oraz zeszyt przedmiotowy.  

 

I. Zasady ogólne: 

 Przedmiotowe Zasady Oceniania ma na celu: 

1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce; 

2. zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) oraz innym nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach, uzdolnieniach oraz specjalnych potrzebach ucznia. 

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie: 

a) słownictwo 

b) gramatyka 

c) rozumienie ze słuchu 

d) mówienie 

e) czytanie 

f) pisanie 

g) inne umiejętności (stosunek do przedmiotu: zainteresowanie zajęciami, współpraca z nauczycielem, 

klasą; umiejętności współpracy: uczeń potrafi pracować w parach, grupach oraz jako członek 

społeczności klasowej; niezależność i kreatywność, umiejętność planowania i organizowania własnej 

pracy, dokonywania samooceny, korzystania z różnych źródeł informacji; prezentacja pracy w 

sposób dbały i wcześniej określony). 

 

III. Częstotliwość oceniania: 

prace klasowe (obejmujące 

jeden rozdział, poprzedzone 

lekcją powtórzeniową) 

po zakończeniu rozdziału (zapowiedziane                      

z minimum tygodniowym wyprzedzeniem) 

sprawdziany  na bieżąco, maksymalnie z 3 ostatnich tematów 

kartkówki (zagadnienia 

gramatyczne/słownictwo) 

na bieżąco  (nie muszą być zapowiedziane), z  

ostatniej lekcji 

odpowiedzi ustne/ prace 

pisemne 

minimum 1 raz w półroczu 

czytanie minimum 1 raz w półroczu 

prace domowe na bieżąco 

udział w konkursach/projektach na bieżąco 

zadania (dodatkowe) na bieżąco 

aktywność na zajęciach na bieżąco (w formie naklejek/pieczątek; pięć = 

„5” 

projekty na bieżąco 

 

IV. Sposób oceniania: 

Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg poniższej skali: 

stopień celujący:   6 
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stopień bardzo dobry:  5 

stopień dobry:    4 

stopień dostateczny:   3 

stopień dopuszczający:   2 

stopień niedostateczny:   1 

 

Oceny bieżące mają przypisane do poszczególnych form oceniania następujące wagi ocen: 

zadanie: 2   

kartkówka: 5    

sprawdzian: 8  

odpowiedź ustna: 5    

aktywność: 3    

inna:1   

praca klasowa: 10   

praca domowa: 3   

projekt: 10 

 

Wszystkie kategorie ocen bieżących liczą się do średniej, oprócz pracy domowej. 

 

1. Sposób zapisu ocen: oceny zapisywane są w odpowiedniej rubryce dziennika, z odpowiednią 

kategorią i wagą. 

 

2. Zasady oceniania i poprawiania testów wiadomości: 

 a) Testy wiadomości są obowiązkowe. 

 b) Ustala się następujące procentowe wartości ocen: 

       96 – 100% celujący 

       85 – 95% bardzo dobry 

       70 – 84% dobry 

       50 – 69% dostateczny 

       34 – 49% dopuszczający 

        0 – 33% niedostateczny 

 

 c) Jeżeli uczeń opuścił test wiadomości z przyczyn losowych, powinien napisać go w ciągu 2 tygodni 

od dnia powrotu do szkoły. 

 d) W przypadku choroby lub zdarzeń losowych, termin może być przedłużony indywidualnie                    

na prośbę ucznia lub rodzica. 

 e) Uczeń może poprawić ocenę z testu wiadomości (w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w 

ciągu 2 tygodni) tylko jeden raz. 

 f) Przy ocenianiu poprawkowego testu wiadomości stosowane są takie same kryteria,                                                  

jak w przypadku obowiązkowego testu wiadomości. 

 g) Ocena z poprawkowego testu wiadomości zostaje wpisana do dziennika obok oceny                                           

z obowiązkowego testu wiadomości. Oddziela się je ukośną kreską.  

 

V. SPOSOBY  KOMUNIKOWANIA  OCENY  OSIĄGNIĘĆ  UCZNIA: 

 

Informacje o ocenach przekazywane są: 

- uczniom – w terminie nie dłuższym niż dwa (trzy tygodnie - prace klasowe/testy) tygodnie                                                    

od przeprowadzonego sprawdzianu, każdy uczeń otrzymuje pracę do wglądu, nauczyciel omawia zaistniałe 
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trudności i wyróżnia osiągnięcia ucznia; informacje o pozostałych ocenach są przekazywane od razu po ich 

wystawieniu; 

- rodzicom – prace uczniów udostępniane są na terenie szkoły; 

- bieżące oceny z zadań domowych i inne (w zeszytach przedmiotowych) są zapisywane w zeszytach 

ćwiczeń. 

- o wszystkich ocenach rodzice dowiadują się z e-dziennika, również podczas spotkań indywidualnych i 

zebrań klasowych; 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO ZAJĘĆ: 

 

 a) zgłosić nieprzygotowanie do zajęć trzy razy w ciągu półrocza 

 b) każde następne nieprzygotowanie ucznia do zajęć skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

1. Ewentualne braki lub nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku zajęć.  Przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak 

pomocy potrzebnych do lekcji: zeszytu, podręcznika, dodatkowych materiałów. 

2. Jeżeli nieprzygotowanie do lekcji wystąpiło w formie braku zadania domowego, uczeń zobowiązany 

jest do okazania wykonanego zadania na następnej lekcji. W razie ponownego braku zadania uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 WARUNKI OTRZYMANIA OCENY NIEDOSTATECZNEJ: 

 a) ilość  tzw. „nieprzygotowań” w półroczu przekracza ustaloną ilość; 

 b) udowodniona ucieczka z testu wiadomości; 

 c) niesamodzielna praca podczas testu wiadomości (ściąganie, korzystanie z podpowiedzi); 

 d) udowodnione odpisywanie pracy domowej. 

 

 

VII. SPOSOBY  USUWANIA  NIEPOWODZEŃ  SZKOLNYCH  I PODNOSZENIA  OSIĄGNIĘĆ  

UCZNIA 

 

1. Uczeń, który nie mógł uczestniczyć w sprawdzianie uzgadnia z nauczycielem termin jego napisania 

(w ciągu 2 tygodni), tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów. 

2. Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej/testu ocenę poniżej jego oczekiwań (lub w przypadku braku 

zadania domowego, pracy na lekcji, odpowiedzi, sprawdzianów i kartkówek– ocenę 1), może ją 

poprawiać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, takim, aby nie zakłócać procesu nauczania 

pozostałych uczniów, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie. 

3. Uczeń mający trudności w nauce zostaje objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole. 

Uczeń ma prawo zwrócić się o pomoc do nauczyciela. 

4. Uczeń, który wykazuje określone zdolności pracuje indywidualnie, kierowany przez nauczyciela, 

wykonując dodatkowe zadania rozwijające jego wiedzę i umiejętności. 

 

 

Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO w Statucie Szkoły oraz 

rozporządzeniami w tym zakresie. 

 

 


