Przedmiotowe Zasady Oceniania
z języka angielskiego (klasy 4 - 6 szkoły podstawowej)
Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i podstawy programowej dla szkoły podstawowej.
Przedmiotowy System Nauczania ma na celu:
1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
2) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej
pracy,
3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
Ocenie podlegają 4 umiejętności (sprawności) językowe: mówienie, pisanie, czytanie i
słuchanie.

1. Formy oceniania pracy i wiadomości
Stosuje się siedmiostopniową skalę ocen. Uczeń jest oceniany z następujących form:
a) odpowiedzi ustne
b) czytanie
c) zadania domowe
-wypracowania
-prace projektowe na dany temat
d) sprawdziany/ prace klasowe
e) kartkówki
f) praca na lekcji
g) aktywność

2. Możliwości poprawy
1. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane i nie podlegają poprawie.
2. Sprawdziany i prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i są
poprzedzone lekcją powtórzeniową.

3. Prace pisemne są sprawdzane przez nauczyciela i omawiane z uczniem.
4. Na każdej lekcji uczeń może być odpytany z poprzedniej lekcji.
5. Aktywność i praca na lekcji są ocenianie na bieżąco.

3. Skala ocen:
- ocena celująca – 6,
- ocena bardzo dobra – 5,
- ocena dobra – 4,
- ocena dostateczna – 3,
- ocena dopuszczająca – 2,
- ocena niedostateczna – 1.
4. Stosuje się ocenianie wg następującej procentowej proporcji:
0% - 29% - niedostateczny
30% - 49% - dopuszczający

50% - 69% - dostateczny

70% - 89% - dobry

90% - 99% - bardzo dobry
100% - celujący
5. Kryteria oceniania z uwzględnieniem: gramatyki, słownictwa, umiejętności
rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i czytania, aktywność na lekcjach i
przygotowanie do zajęć. Klasy IV, V, VI
Celujący

a) Uczeń posiada wiadomości i umiejętności w znacznym stopniu wybiegające poza
zakres materiału obowiązujący w danej klasie;
b) Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
c) Potrafi wykorzystać obowiązujące na danym poziomie struktury leksykalne i
gramatyczne w sposób bezbłędny, wzbogacając swoje wypowiedzi dodatkowymi
elementami;
d) Potrafi formułować dłuższe, płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy;
e) Rozumie proste wypowiedzi wypowiadane przez rodzimych użytkowników języka;
f) Domyśla się kontekstu znaczenia nieznanych słów;
g) Pisze spójny i dobrze zorganizowany tekst zawierając wszystkie istotne punkty, nie
popełniając błędów i stosując prawidłową interpunkcję;
h) Estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy na sprawdzianach
wykonuje dodatkowe zadania o większym stopniu trudności;
i) Jest aktywny na lekcjach i zawsze odrabia pracę domową;
j) Bierze udział w konkursach szkolnych, powiatowych lub wojewódzkich, w których
zajmuje wysokie miejsce.
Bardzo dobry
Uczeń potrafi:
a) poprawnie operować poznanymi strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi;
b) budować spójne zdania;
c) stosować szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania;
d) poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego;
e) z łatwością zrozumieć polecenia i komunikaty nauczyciela;
f) zdobywać informacje i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego;
g) mówić spójnie i płynnie posługując się poprawnym językiem;
h) podtrzymywać prostą rozmowę;
i) napisać spójny bezbłędny tekst o odpowiedniej długości stosując prawidłową
interpunkcję;
j) estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
k) samodzielnie korzystać ze słowników dwujęzycznych;
l) zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów przy czytaniu;
m) wydobyć z tekstu potrzebne informacje;
n) domyślić się znaczenia słów na podstawie kontekstu;

o) jest aktywny na lekcjach i odrabia pracę domową.
Dobry
Uczeń potrafi:
a) poprawnie operować większością prostych struktur;
b) budować krótkie zdania w większości przypadków spójne;
c) używać słownictwa odpowiedniego do zadania;
d) rozróżnić dźwięki;
e) na ogół poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego;
f) zrozumieć plecenia nauczyciela;
g) formułować krótkie, w miarę spójne wypowiedzi popełniając niekiedy zauważalne
błędy;
h) napisać krótki tekst stosując na ogół prawidłową pisownię i interpretację;
i) estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;
j) korzystać ze słowników dwujęzycznych;
k) zrozumieć ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu;
l) zrozumieć większość kluczowych informacji w tekstach;
m) jest często aktywny na lekcjach i odrabia pracę domową.
Dostateczny
Uczeń potrafi:
a) poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami;
b) potrafi budować proste zdania, które są niespójne;
c) używać wąskiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania;
d) rozróżniać większość dźwięków;
e) zazwyczaj zrozumieć proste polecenia nauczyciela, ewentualnie poparte gestem;
f) odtworzyć wyuczone odpowiedzi posługując się częściowo poprawnym językiem;
g) zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i
niespójne;
h) napisać krótki tekst, który może zawierać błędy;
i) estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
j) korzystać ze słownika dwujęzycznego;
k) zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu z pomocą słownika;

l) czasami jest aktywny na lekcjach i odrabia pracę domową.
Dopuszczający
Uczeń potrafi:
a) użyć niewielką część słownictwa wprowadzonego w klasie;
b) zrozumieć proste słowa kierowane do niego powoli i wyraźnie przez nauczyciela;
c) z pomocą nauczyciela zrozumieć proste komunikaty, może jednak potrzebować
powtórzenia tekstu;
d) zadawać proste pytanie i udzielać prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i
niespójne;
e) z pomocą nauczyciela odtworzyć krótkie wyuczone odpowiedzi dla danej sytuacji z
niewielkimi błędami;
f) rozróżnić niektóre dźwięki;
g) zrozumieć sens prostych słów, często z pomocą słownika;
h) w miarę swoich możliwości estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt;
i) przy pomocy nauczyciela odpowiedzieć na zawarte w zeszycie ćwiczeń polecenia.
Niedostateczny
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym, a braki
w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie wykonać
zadań o niewielkim stopniu trudności, nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.

6. Ustalenia końcowe
1) Uczeń powinien być informowany o swoich ocenach na bieżąco i systematycznie.
2) Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania
do lekcji, np.:
- brak pracy domowej,
- brak zeszytu,
- brak pomocy potrzebnych do lekcji,
- niegotowość do odpowiedzi.

(Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, testów
i sprawdzianów)
3) Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde
nieprzygotowanie ocenę niedostateczna.
4) Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.
5) Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi,
aktywna praca w grupach może być oceniana „+”. Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę
bardzo dobrą.
6) Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych.
7. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach i zagrożeniach:
1. Informacje o osiągnięciach uczniów nauczyciel przekazuje na lekcjach języka angielskiego
podczas omawiania testów, kartkówek. Informacja ta służyć ma ukierunkowaniu pracy ucznia
i jego motywowaniu do dalszej nauki.
2. Prezentacje osiągnięć i postępów uczniów w czasie spotkań z rodzicami.
3. Zamieszczanie wyników konkursów na tablicach ściennych w korytarzach szkoły a także
na stronie internetowej szkoły.
4. Rozmowy indywidualne np. podczas godzin konsultacyjnych.
8. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów:
1. Podstawą dokumentowania osiągnięć i postępów ucznia są zapisane w zeszycie ucznia
oceny bieżące.
2. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest na bieżąco wpisywać oceny do dziennika,
przy czym oceny z prac klasowych są wpisywane na czerwono.
3. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych uczniów przez okres jednego
roku szkolnego. Prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom do wglądu w obecności
nauczyciela.
9. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia powinna zawierać:
1)wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

2)odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby
uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
3)przekazanie uczniowi wskazówek w jaki sposób powinien poprawić pracę,
4)wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej.
Wszystkie powyższe punkty mogą być zrealizowanie w formie ustnej lub pisemnej.

