
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - język angielski kl.I-III 

Nauczyciel: Beata Majchrzak 

W klasach I-III obowiązuję punktowy system oceniania.  

Formy aktywności podlegające ocenie: 

1. wiedza, 

2. umiejętności, 

3. aktywność na zajęciach, 

4. stosunek do przedmiotu, 

5. zaangażowanie i systematyczność 

Metod nauczania, środki dydaktyczne oraz tempo realizacji treści nauczania są 

dostosowywane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci oraz do tempa ich pracy.  

I. Ocena osiągnięć ucznia: 

6. 6 punktów  otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, potrafi 

samodzielnie i twórczo korzystać z nabytych umiejętności w różnych sytuacjach,  

bierze udział w konkursach, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, np. 

wykonując prace dodatkowe., aktywnie uczestniczy w zajęciach wykorzystując 

poznane wiadomości. 

7. 5 punktów otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, potrafi 

samodzielnie korzystać z nabytych sprawności, bierze aktywny i systematyczny udział 

w lekcji.  

8. 4 punkty otrzymuje uczeń, który dobrze (ale nie w pełni) opanował zakres 

wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela 

treściach programowych, systematycznie wywiązuje się z poleceń i zadań mu 

powierzonych, poprawnie rozwiązuje typowe zadania i polecenia.  

9. 3 punkty otrzymuje uczeń, który opanował w podstawowym zakresie wiadomości i 

umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,   

w stopniu pozwalającym na robienie postępów w dalszym uczeniu się, radzi sobie z 

typowymi zadaniami  o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela, 

wywiązuje się z powierzonych mu zadań.  

10. 2 punkty otrzymuje uczeń, który słabo opanował elementarne wiadomości i 

umiejętności, zadania wykonuje z pomocą nauczyciela.  

11. 1 punkt otrzymuje uczeń, którego braki wiedzy  i umiejętności są tak duże, iż 

uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści, nie 

wywiązuje się z poleceń i nie wyraża chęci poprawienia uzyskanych wyników. 

II. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów w klasach I-III: 

  sprawdziany lub testy- po zakończeniu powiązanej tematycznie partii materiału, 

zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,  

 kartkówki- z 1-3 ostatnich lekcji i trwają ok. 15 min., mogą być niezapowiadane, 

Wszelkie prace pisemne polegają na łączeniu obrazków z napisem, podpisywaniu 

obrazków podanymi w ramce napisami itp. 

 odpowiedzi ustne- z 1-3 ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału, w tym z 

wiadomości ogólnych, 

 prace domowe/ projekty, 

 zadania dodatkowe dla chętnych uczniów, 

 zadania domowe, 



 aktywność na lekcjach (odnotowywane w postaci „+” ; trzy znaki plus przekładają 

się na 5 punktów) 
 
 
Uczeń może dwukrotnie w ciągu semestru być nieprzygotowany do zajęć (brak wymaganych 
wiadomości, brak zadania domowego, brak wyposażenia niezbędnego do pracy na lekcji – 
podręcznik, ćwiczenia, zeszyt). Trzecie nieprzygotowanie przekłada się na 1punkt.  
Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza na początku lekcji.  

III. Sposoby zapowiedzi i możliwości poprawy kontrolowanych wiadomości: 

a) sprawdziany i testy: z tygodniowym wyprzedzeniem. Nieobecność 

usprawiedliwiona na pracy klasowej lub teście: uczeń powinien napisać pracę 

w ciągu 1 tygodnia  lub termin uzgodnić z nauczycielem. 

    Kryteria oceny prac pisemnych (testów, kartkówek): 

98% - 100% - 6 punktów 
97% - 90% - 5 punktów 
89% - 70% - 4 punkty 
69% - 50% - 3 punkty 
49% - 30% - 2 punkty 
29% - 0% - 1 punkt 

b) uczeń ma prawo do poprawy uzyskanych wyników na wyższe w ustalonym 

przez nauczyciela terminie. 

IV.  Informacje końcowe: 

 na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej 

lub innej uprawnionej instytucji wymagania na poszczególną ocenę, formy 

pracy na lekcji oraz zakres wymagań mogą zostać obniżone,  

 uczeń jest informowany o swoich ocenach na bieżąco, 

 rodzice ucznia są informowani o ocenach i osiągnięciach ucznia poprzez wpis 

do dziennika elektronicznego,  

 wszelkie prace pisemne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu, podpisane prace 

są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego,  

 podczas wystawiania oceny półrocznej lub końcoworocznej brane są pod 

uwagę wszystkie osiągnięcia bieżące, a ocena jest oceną opisową, 

 wszystkie oceny są dokumentowane poprzez wpis w elektronicznym dzienniku 

lekcyjnym.  

 

 

 


