
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I-III. 

 

W nauczaniu początkowym ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną 

opisową.  

Dopuszcza się wystawianie ocen cząstkowych w postaci stopni wg 

następującej skali: 

celujący -  6 

bardzo dobry – 5 

dobry – 4 

dostateczny – 3 

dopuszczający – 2  

niedostateczny – 1 

Ocena opisowa dostarcza informacji o postępach dziecka w nauce bez 

porównywania go z innymi dziećmi. Ocena opisowa podkreśla to, co 

dziecko umie, to, co już osiągnęło oraz jaki wysiłek włożyło w naukę lub 

wykonaną pracę. Stanowi to istotny czynnik motywujący do dalszej nauki, 

a także wzmacnia poczucie własnej wartości. Ocenianie cząstkowe oprócz 

zastosowania sześciostopniowej skali pomocniczej odbywa się ciągle (tzw. 

continuous assessment)  w postaci uwag ustnych o pracy dziecka na lekcji 

oraz zbierania przykładowych prac dzieci. Tak stosowana bieżąca ocena z 

zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych.  

2. Sposoby rejestrowania osiągnięć uczniów.  

Rejestracji osiągnięć uczniów dokonuje się poprzez odnotowanie w 

dzienniku z adnotacją, za co jest dana ocena. Uczeń może otrzymać ocenę 

za: 

- sprawdziany pisemne  

- odpowiedzi ustne,  

-czytanie  

-praca w ćwiczeniach, udział w lekcji, śpiewanie piosenek, rymowanek 

(oceniane na bieżąco) 

-prace domowe 

 

W okresie nauki zdalnej uczeń może otrzymać ocenę za wszystkie 

przejawy aktywności z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, 

np. za:  

- sprawdzian, kartkówkę (przeprowadzone za pomocą wybranych narzędzi 

online),  

- odpowiedź ustną, zaśpiewanie piosenki, recytację rymowanki, czytanie( 

za pomocą wybranego komunikatora online),  

- wykonanie ćwiczeń, zadań, projektu (za pomocą platform/aplikacji 

przeznaczonych do kształcenia na odległość), aktywność podczas lekcji 

online. 

 

Punktacja stosowana na sprawdzianach:  

100%   Celujący 

99% - 90% Bardzo dobry 

89% - 75% Dobry 

74% - 50% Dostateczny 

49% - 30% Dopuszczający 

29% - 0% Niedostateczny 

Sprawdziany mogą być pisane po każdym skończonym rozdziale 

podręcznika i zawsze są zapowiedziane. Sprawdziany mogą być  

poprawiane przez ucznia w ciągu 2 tygodni od napisania sprawdzianu. 

3.Prace domowe 

Pięciokrotny brak pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną. 

Prace zadane przez nauczyciela należy oddawać w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie. 

4.Aktywnośc 

Za aktywność uczniowie zdobywają plusy. Pięć plusów daje ocenę bardzo 

dobrą.  

5.Zeszyt 

Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu i zeszytu ćwiczeń, które  

mogą podlegać ocenie. Jeśli uczeń jest nieobecny na zajęciach to 

zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości w ciągu tygodnia. 

 



Prace uczniów gromadzone są w teczkach (dokumentacja pracy ucznia), do 

których ma wgląd uczeń i rodzice. Prace ucznia gromadzone są do końca 

danego roku szkolnego. 

 


