
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 

w  Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze 

 

I. Umiejętności podlegające ocenie: 

 

a) sprawności językowe – rozumienie tekstów słuchanych, mówienie, rozumienie 

tekstów pisanych 

b) umiejętność czytania i pisania krótkich tekstów 

c) praca domowa, praca na zajęciach i testy 

d) wkład pracy i zaangażowanie oraz kompetencja społeczna 

 

II. Formy sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów: 

Forma pisemna: 

a) Testy pisemne, po zakończeniu każdego działu i wcześniejszym powtórzeniu 

materiału (klasy II, III) 

b) Prace domowe w postaci krótkich zdań, opisów oraz ćwiczeń leksykalnych  

i gramatycznych 

c) Praca na lekcji (ćwiczenia wykonywane przez ucznia, zaangażowanie) 

 

Forma ustna: 

 

a) Odpowiedzi ustne 

b) Piosenki, rymowanki 

c) Czytanie krótkich tekstów 

 

III. Zasady oceniania aktywności: 

Aktywni uczniowie oceniani są „plusami”, które skutkują oceną. Za trzy plusy uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. W przypadku nieprzygotowania do lekcji lub braku 

zaangażowania uczeń otrzymuje „minus”.  Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

IV. Ocenianie bieżące: 

Testy: 

a) Są obowiązkowe 

b) Są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem 

c) Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić sprawdzian w ciągu 2 tygodni 

d) Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w ciągu  

2 tygodni od oddania prac 

e) Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od podania 

wyników 



Zadania domowe: 

a) Jeden raz w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania domowego 

b) Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje minus. Każdy trzeci minus jest 

równoznaczny ocenie niedostatecznej za zadanie domowe 

Wypowiedzi ustne: 

a)  Mogą obejmować bieżący materiał (do trzech ostatnich lekcji) lub wypowiedź na 

tematy wcześniej zadany przez nauczyciela 

b) W ocenianiu wypowiedzi ustnych stosuje się następujące kryteria: 

 treść (zgodność wypowiedzi z tematem)  

 poprawność językowa 

 wymowa i intonacja 

 

Praca na lekcji: 

 

a) Obejmuje oceny za zadania wykonywane w grupach, w parach, indywidualnie 

oraz udział w zajęciach 

b) Zadania oceniane są na bieżąco, a ocena ta nie podlega poprawie 

 

V. Ocena końcowa: 

Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania na koniec roku szkolnego uczniowie 

otrzymują ocenę opisową.   

 

Opracowanie: 

Szkolny Zespół Języków Obcych 


