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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

KLASY 1-3 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 

 
Nauczyciel:    Kamila Przybyszewska 

 

Tygodniowy wymiar godzin:  2 lekcje w tygodniu 

        

Podręczniki:               Tiger&Friends – podręcznik i zeszyt ćwiczeń (wersja                                                   

wieloletnia)- Wydawnictwo Macmillan,  

                                                           teczka na własne prace oraz zeszyt przedmiotowy  

                                                           (klasa II i III) 

 

I. OBSZAR  SPRAWDZANIA  I  OCENIANIA 

 

 Sprawdzaniu i ocenianiu podlegają: 

- wiadomości, 

- umiejętności, 

- uczestnictwo i aktywność podczas zajęć, 

- twórcze rozwijanie własnych zainteresowań oraz uzdolnień. 

 

1. Słownictwo: 

 a) odpowiedni poziom i zakres słownictwa; 

 b) odpowiedni dobór słownictwa stosownie do sytuacji komunikacyjnej; 

c) umiejętność czynnego posługiwania się zasobem słownictwa na poziomie 

właściwej klasy. 

2. Gramatyka: 

 a) znajomość i umiejętność stosowania struktur gramatycznych objętych programem 

 nauczania języka angielskiego we właściwej klasie; 

 b) umiejętność poprawnego budowania zdań z zachowaniem typowego dla języka         

               angielskiego szyku zdania. 

3. Rozumienie ze słuchu: 

 a) zdolność rozumienia poleceń wydawanych przez nauczyciela, wypowiedzi kolegów 

oraz nagrań audio; 

 b) umiejętność wydobywania potrzebnych informacji; 

 c) umiejętność rozpoznania najważniejszych myśli i uczuć mówiącego. 

4. Mówienie: 

 a) właściwy akcent, wymowa, rytm i intonacja zdania; 

 b) właściwy dobór słownictwa i struktur gramatycznych w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej zgodnie z poziomem nabywanych umiejętności; 

 c) właściwa reakcja na komunikaty innej osoby. 

5. Rozumienie tekstów pisanych: 

            a) czytanie głośne i tłumaczenie zdań 
            b) znajdowanie określonych informacji w tekście 

            c) określanie głównej myśli tekstu 

Oraz: a) poprawne zaśpiewanie piosenki i recytacja wiersza; 

 b) staranność i systematyczność. 
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II. SPOSÓB  FORMUŁOWANIA  OCENY  

 

1. Ocena wyrażona symbolem (6,5,4,3,2,1).  

2.  Ocena opisowa bieżąca ( słowna lub pisemna). 

3.  Ocena okresowa i roczna jest oceną opisową. 

4. Ocena wiedzy, umiejętności, uczestnictwa i aktywności podczas zajęć jest jawna                                           

i zgodna z podanymi kryteriami oceniania przy każdej formie sprawdzania. 

 

Ocena klasyfikacyjna okresowa i roczna z języka angielskiego jest oceną opisową w formie 

zwrotów: 

Wspaniale opanował/-ła umiejętności językowe/z języka angielskiego wymagane na tym 

etapie edukacyjnym. Potrafi wykonać zadania bez pomocy nauczyciela. 

 

Bardzo dobrze opanował/-ła umiejętności językowe wymagane na tym etapie edukacyjnym. 

Potrafi wykonać zadania bez pomocy nauczyciela. 

 

Dobrze opanował/-ła umiejętności językowe wymagane na tym etapie edukacyjnym. Przy 

wykonywaniu zadań czasami potrzebuje pomocy nauczyciela. 

 

Umiejętności językowe wymagane na tym etapie edukacyjnym opanował/-ła w stopniu 

dostatecznym. Przy wykonywaniu zadań często potrzebuje pomocy nauczyciela. 

 

Bardzo słabo opanował/-ła umiejętności językowe wymagane na tym etapie edukacyjnym. 

Przy wykonywaniu zadań potrzebuje pomocy nauczyciela. 

 

Nie opanował /-ła umiejętności językowe wymagane na tym etapie edukacyjnym. Nie 

wykonuje zadań, nawet z pomocą nauczyciela. 
 

      Ocena wystawiana na półrocze i koniec roku wynika z ocen cząstkowych i nie jest średnią 

arytmetyczną z uzyskanych ocen cząstkowych.  

 

III. ORGANIZACJA  PROCESU  SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ 

 

1. Stosuje się oceny bieżące wg symboli obowiązujących  

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (Statucie Szkoły). 

2. W trakcie roku szkolnego przewiduje się następujące formy oceny ucznia; (prace 

klasowe/testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem) 

 

Ocenianiu podlegają Częstotliwość oceniania 

Mówienie/wymowa na bieżąco 

Konkursy i quizy na bieżąco 

Prace klasowe/testy sprawdzające 

wiadomości i umiejętności 

po zakończeniu działu 

Krótkie sprawdziany pisemne 

sprawdzające pisownię słownictwa 

na bieżąco (w klasie II i III) 

Prace dodatkowe indywidualne 

(projekty) 

na bieżąco 

Prace domowe na bieżąco 
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Prowadzenie zeszytów i zeszytów 

ćwiczeń 

na bieżąco 

Aktywność na zajęciach na bieżąco (w formie naklejek/pieczątek; pięć = „5” 

 

Pozajęzykowe składniki oceny: 

a. Stosunek do przedmiotu: zainteresowanie zajęciami, współpraca z nauczycielem                    

i klasą. 

b. Umiejętności współpracy: uczeń potrafi pracować w parach, grupach oraz jako 

członek społeczności klasowej. 

 

IV. SPOSOBY  KOMUNIKOWANIA  OCENY  OSIĄGNIĘĆ  UCZNIA 

 

Informacje o ocenach przekazywane są: 

- uczniom – w terminie nie dłuższym niż dwa (trzy tygodnie - prace 

klasowe/testy/sprawdziany) tygodnie od przeprowadzonego sprawdzianu, każdy uczeń 

otrzymuje pracę do domu, nauczyciel omawia zaistniałe trudności i wyróżnia osiągnięcia 

ucznia; informacje o pozostałych ocenach są przekazywane od razu po ich wystawieniu; 

- rodzicom – prace uczniów udostępniane są do domu, do wglądu, oddane na kolejne zajęcia; 

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

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

indywidualnych i zebrań klasowych; 

 

V. SPOSOBY  USUWANIA  NIEPOWODZEŃ  SZKOLNYCH  I PODNOSZENIA  

OSIĄGNIĘĆ  UCZNIA 

 

1. Uczeń, który nie mógł uczestniczyć w sprawdzianie/pracy klasowej uzgadnia z 

nauczycielem termin jego napisania, taki, 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, krótszych 

sprawdzianów, kartkówek – ocenę 1), może ją poprawiać w terminie (nie dłuższym 

niż 2 tygodnie) uzgodnionym z nauczycielem, takim, aby nie zakłócać procesu 

nauczania pozostałych uczniów. 

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 umiejętności. 

 

Uczniowie posiadający opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz 

uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani 

z uwzględnieniem zaleceń poradni. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających 

dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, 

bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. 

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

rozporządzeniami w tym zakresie.             


