
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 1-3 

 

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Zakres treści 

realizowanych na zajęciach jest zgodny z podstawą programową oraz z programem nauczania języka 

angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej. 

W klasach I – III szkoły podstawowej obowiązuje ocenianie według skali cyfrowej: 

6 – Znakomicie! Brawo! 100%  

5 – Bardzo dobrze pracujesz. Tak trzymaj! 90% - 99% 

4 – Dobrze pracujesz! 75% - 89% 

3 – Dobrze pracujesz, jednak stać cię na lepiej! 51% - 74% 

2 – Musisz jeszcze popracować! 30% - 50% 

1 – Musisz dużo więcej pracować! 0% - 29%  

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia ocen śródrocznych i rocznych 

Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie. Uczeń jest przygotowany do zajęć i posiada 

na każdej lekcji zeszyt, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Brak zeszytu i zeszytu ćwiczeń jest 

równoznaczny z brakiem pracy domowej. Uczeń zobowiązany jest jak najszybciej uzupełnić brakującą, 

nieodrobioną pracę domową. Wobec uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej         

o dostosowaniu wymagań do ich indywidualnych możliwości, kryteria oceniania dostosowuje się 

według jej wskazań.   

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

Wiedza i umiejętności uczniów weryfikowane są za pomocą: 

➢ sprawdzianu – obejmującego materiał z jednego rozdziału, o terminie którego uczeń 

poinformowany jest z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieprzystąpienia dziecka do 

sprawdzianu, nauczyciel, jeśli uzna to za konieczne, ustala dodatkowy termin; 

➢ kartkówki – obejmujące  wiadomości i umiejętności z ostatnich 3 lekcji; mogą być przeprowadzane 

bez zapowiedzi; 

➢ pracy domowej – na bieżąco, w formie ustnej lub pisemnej; 

➢ pracy  w grupie – na bieżąco, w formie ustnej lub pisemnej; 

➢ pracy dodatkowej – na bieżąco, w formie ustnej lub pisemnej. 

Liczba pisemnych form sprawdzania wiedzy zależna jest od tempa pracy uczniów, nie mniej jednak niż 

2 w ciągu półrocza.  

Ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania i pracy ucznia udostępniana jest 

na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) przez nauczyciela przedmiotu na terenie szkoły, w trakcie 

jego dyżuru konsultacyjnego, lub po indywidualnym ustaleniu terminu spotkania. 

      

 

 

Podpis rodzica / opiekuna 


