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I.  Postępy   uczniów  na  lekcjach  języka  angielskiego  w  kl.  I-III  oceniane  są  w  zakresie
następujących sprawności językowych: słuchanie/rozumienie, mówienie, czytanie, pisanie.

II. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności:

1. Odpowiedź ustna (np. recytacje, piosenki, dialogi, czytanie itp.) (waga 2).

2. Prace klasowe (waga 3)

3. Praca pisemna z informacją zwrotną (nie wyrażona oceną).

4. Prace domowe (w zeszycie lekcyjnym, zeszycie ćwiczeń lub na kartach pracy) (waga 1).

5. Praca na lekcji (aktywność) (waga 1).

6. Zadanie praktyczne (projekty plastyczno-językowe) (waga 2).

7. Udział w konkursach (waga 1-2).

III. Uczniowie otrzymują oceny.

6 – umiesz 100% wykonanej pracy

5 – umiesz 90%-99% wykonanej pracy

4 – poćwicz 75%-89% wykonanej pracy

3 – poćwicz 50%-74% wykonanej pracy

2 – naucz się 30%-49% wykonanej pracy

1 – naucz się 0%-29% wykonanej pracy

IV. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności:
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1. Uczeń ma prawo być  nieprzygotowany  do  lekcji  3  razy  w ciągu  semestru  (brak  pracy
domowej). Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.   

2. Prace w zeszycie ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym lub karty pracy oceniane są pod kątem
poprawności  i  estetyki.

3. Odpowiedzi  ustne,  np.  piosenki,  wierszyki,  rymowanki  oceniane  są  pod  kątem
poprawności oraz wyrazu artystycznego.

4. Praca domowa oceniana jest przynajmniej raz w semestrze.

5. Zaangażowanie w tok zajęć nauczyciel  może nagrodzić oceną wg skali  ocen, pochwałą,
naklejką, itp.

6. Projekty plastyczno-językowe oceniane są pod względem zawartości merytorycznej oraz
estetyki wykonania.

V. Organizacja prac klasowych oraz sposób przekazywania informacji zwrotnej.

Prace klasowe przeprowadzane są 2-3 razy w ciągu semestru.

O  terminie  pracy  klasowej  uczniowie  są  powiadamiani  co  najmniej  na  tydzień  przed
terminem, co musi być potwierdzone wpisem do dziennika elektronicznego.

Praca klasowa musi być poprzedzona pracą pisemną z informacją zwrotną z tego samego
zakresu  materiału,  wskazująca  treści  opanowane  przez  ucznia,  treści  opanowane
częściowo oraz treści, które musi opanować.

Informacja zwrotna dotycząca określonej partii materiału musi być przekazana uczniowi
nie później niż cztery dni przed planowaną pracą klasową.

Nauczyciel  poprzez  dziennik  elektroniczny  informuje  rodzica  o  przekazaniu  dziecku
informacji zwrotnej do pracy klasowej.

Uczeń  ma prawo  do  jednorazowej  poprawy  tylko  oceny  niedostatecznej  otrzymanej  z
pracy  klasowej.  Do  dziennika  wpisywane  są  oba  stopnie  i  traktowane  są  w  sposób
równorzędny.

Poprawy pracy klasowej dokonuje się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty
oddania  i  omówienia  pracy  w  formie  ustalonej  przez  nauczyciela.  W  szczególnych
przypadkach  uczeń  może  poprawi  ć  ocenę  w  późniejszym  terminie  –  ustalonym  z
nauczycielem.

Jeżeli  uczeń nie pisał  pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie ustalonym z
nauczycielem.  W  przypadku  nieobecności  ucznia  w  ustalonym  terminie,  uczeń
zobowiązany jest do napisania pracy klasowej na pierwszych zajęciach danego przedmiotu
po ustaniu nieobecności.
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W przypadku stwierdzenia niesamodzielności  podczas pracy pisemnej,  nauczyciel  może
obniżyć ocenę do oceny niedostatecznej włącznie.

Sprawdzone  testy  przechowuje  wychowawca klasy.  Testy  udostępniane  są  uczniom na
lekcji, a rodzicom podczas zebrań i dni otwartych.

V.  Ocena śródroczna / roczna

Ocena śródroczna/ roczna wystawiana  jest  na podstawie  ocen cząstkowych i  obserwacji
pracy dziecka na  lekcjach.

Ocena końcowa jest wystawiana jako wypadkowa ocen cząstkowych, przy czym nie jest ona
ich średnią arytmetyczną.

Na dwa tygodnie przed klasyfikacją uczeń ma prawo poznać proponowaną ocenę roczną.

Ocena śródroczna/roczna wyrażona jest w formie opisowej:

1. Uczeń osiągnął znakomite wyniki w nauce języka angielskiego.

(Uczeń  perfekcyjnie  opanował  wymagania  z  języka  angielskiego  i  w  większości
otrzymywał oceny cząstkowe 6)

2.  Uczeń osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce języka  angielskiego.

(Uczeń  bardzo  dobrze  opanował  wymagania  z  języka  angielskiego  i  w  większości
otrzymywał oceny cząstkowe 5)

3. Uczeń osiągnął dobre wyniki w nauce języka angielskiego.

(Uczeń dobrze  opanował  wymagania  z  języka  angielskiego i  w  większości  otrzymywał
oceny cząstkowe 4)

4. Uczeń opanował podstawowe wiadomości w nauce języka angielskiego.

(Uczeń  zadowalająco  opanował  wymagania  z  języka  angielskiego  i  w  większości
otrzymywał oceny cząstkowe 3)

5. Uczeń słabo opanował wiadomości w nauce języka angielskiego.

(Uczeń  opanował  tylko  niektóre  wymagania  z  języka  angielskiego  i   w  większości
otrzymywał oceny 2)

6. Uczeń nie opanował wiadomości z języka angielskiego.
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(Uczeń nie opanował żadnych wymagań z języka angielskiego i w większości otrzymywał
oceny 1)

VI.  Szczegółowy  zakres  wiadomości  i  umiejętności   do  opanowania  opisany  jest   w
dokumencie  „wymagania  edukacyjne  na  poszczególne  oceny  z  języka  angielskiego”  dla
poszczególnych poziomów I-III.

Warszawa, dn. 06.09.2019

Marta Markowska
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