
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach  IV-VI  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole 

Nauczyciel: Iwona Pieniak 

 

Uczeń otrzymuje oceny z: - prac klasowych, - kartkówek,- prac domowych, - aktywności na lekcji,- odpowiedzi 

ustnej, - wypowiedzi pisemnych, - zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,- prac dodatkowych, - pracy na lekcji,    

- testów diagnostycznych. 

 

Praca klasowa (45min) jest zapowiadana tydzień wcześniej i jest przechowywana do końca roku szkolnego. Ocenę 

uzyskaną z takiego sprawdzianu można poprawić w terminie 2 tygodni od zapoznania się z nią. W przypadku 

nieobecności uczeń ma prawo i obowiązek uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub 

ustnej w ciągu dwóch tygodni od dnia przybycia do szkoły po chorobie. W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie 

nieobecności, termin i forma zaliczenia zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem. W przypadku nie napisania 

sprawdzianu, uczeń dostaje ocenę ndst.   

W przypadku jednorazowej nieobecności, uczeń pisze sprawdzian na następnej lekcji. Uczeń ma obowiązek uzupełnić 

temat lekcji, podczas której nie pracował z grupą tylko pisał test.  

 

Uczeń, który otrzymał niekorzystną ocenę pozytywną, może w terminie do trzech dni od jej uzyskania zgłosić się do 

nauczyciela, by ten określił termin jej poprawienia (nie dłuższy niż 14 dni od daty oddania sprawdzianu, zadania 

klasowego) oraz zakres materiału i formę poprawy (ustna lub pisemna).  Ponowna ocena niedostateczna nie jest 

wpisywana do dziennika.  

 

Sprawdziany pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według skali procentowej 

w stosunku do ilości wszystkich, możliwych do uzyskania punktów według podanej skali, a więc sprawdziany 

pisemne w klasach IV – VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka polskiego  

i angielskiego):  

 

OCENY PUNKTY 

celujący    99%-100% punktów 

bardzo dobry     90% -98% punktów 

dobry    75% - 89% punktów 

dostateczny     50% - 74% punktów 

dopuszczający    30% - 49% punktów 

niedostateczny        0%-29% punktów 

 
 

Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny w klasach IV- VIII są: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, 

korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. 

Na języku angielskim istotne  jest opanowanie umiejętności: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, tworzenie zdań, 

wypowiedzi pisemnej, mówienie, znajomość funkcji i środków językowych. 

Niesamodzielna praca, tzn. spisywana od innego ucznia bądź korzystanie z dodatkowych materiałów, urządzeń itp. 

podczas pisania pracy klasowej skutkuje oceną niedostateczną.  

Sprawdziany (zadania klasowe) po ich rozdaniu i omówieniu wracają do nauczyciela.                                    

Za niezwrócenie nauczycielowi pracy klasowej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

Kartkówka może być wcześniej zapowiedziana bądź nie, trwa do 15 minut. Obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji. 

Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.  

 

Uczęń ma obowiązek być przygotowany na każdą lekcję do odpowiedzi i mieć ze sobą: podręcznik, zeszyt 

przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. W ciągu semestru uczeń ma prawo do 3 nieprzygotowań do lekcji ,które  muszą być 

zgłoszone na początku lekcji. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 

 

Aktywność uczniów jest oceniana poprzez plusy i minusy (4 plusy-ocena bdb, 4 minusy-ocena ndst.).  

Uczeń, który nie pracuje na lekcji, nie wykonuje zadań, otrzymuje ocenę niedostateczną.                                             

Zakaz używania telefonu na lekcji. 

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na semestr ma obowiązek zaliczyć materiał z danego półrocza w formie 

pisemnej we wskazanym przez nauczyciela terminie. 

Ocena śródroczna lub końcoworoczna wynika z otrzymanych ocen cząstkowych (nie jest ona jednak średnią 

arytmetyczną ocen). 



 

Wymagania na poszczególne oceny 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- nie popełnia błędów podczas wypowiedzi ustnej, 

- czyta płynnie i wyraźnie, nawet spoza materiału na lekcji, potrafi go przetłumaczyć, 

 - rozwiązuje dodatkowe zadania o większym stopniu trudności, 

- rozumie teksty słuchane, 

- twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych,                                                                           

- uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach,                                                                                                                                

- systematycznie i starannie wykonuje nie tylko obowiązkowe, lecz również nadobowiązkowe zadania                                                                                                                                                                

- aktywnie pogłębia wiedzę we własnym zakresie i rozwija swoje uzdolnienia,                                                                                                                                   

- systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń,                                                                     

- przejawia szczególnie wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

-  udziela bezbłędnych i spójnych wypowiedzi na określony temat,                                                                                     

- posiada duży zasób słownictwa,                                                                                                                                          

- jest aktywny na lekcji i z łatwością rozumiany przez innych,                                                                                          

- czyta płynnie i bezbłędnie,                                                                                                                                                 

- rozumie sens przeczytanego tekstu oraz stosuje szeroki zasób słownictwa,                                                                      

- potrafi budować spójne i poprawne zdania,                                                                                                                       

- stosując poznane struktury gramatyczne, nie popełnia błędów gramatycznych,                                                                                                                         

- bardzo dobrze rozumie sens ogólny tekstów ze słuchu oraz wykonuje bezbłędnie zadania do nich,                                      

- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń,                                                                                            

- przejawia wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych,                                                            

- bierze udział w konkursach przedmiotowych.    

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- wypowiada się płynnie,                                                                                                                                                      

- popełnia drobne błędy,                                                                                                                                                       

- posiada duży zasób słownictwa,                                                                                                                                                   

-  jest aktywny na lekcji,                                                                                                                                                       

- czyta spójnie i czysto,                                                                                                                                                        

- w większości potrafi przetłumaczyć przeczytany tekst,                                                                                                           

- zazwyczaj buduje poprawne gramatycznie zdania,                                                                                                                  

- rozumie większość informacji z tekstu słuchanego i potrafi przekształcić je w inną formę,                                              

- systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-  wypowiada się niespójnie,                                                                                                                                                         

- popełnia wiele błędów,                                                                                                                                                                 

- odpowiada z pomocą nauczyciela,                                                                                                                                              

- nie czyta spójnie i płynnie,                                                                                                                                                               

- buduje sensowne zdania,                                                                                                                                                              

- popełnia liczne błędy gramatyczne,                                                                                                                                            

- nie opanował wszystkich struktur prostych i złożonych,                                                                                                          

- nie zawsze rozumie sens tekstów ze słuchu,                                                                                                                              

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, a zadania nietypowe wykonuje przy pomocy nauczyciela,                                                                                                                                                            

- stara się systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

-  potrafi odpowiedzieć na niektóre pytania,                                                                                                                         

- popełnia dużo błędów,                                                                                                                                                                  

- posiada mały zasób słownictwa,                                                                                                                                              

- czyta z pomocą nauczyciela,                                                                                                                                                 

- nie rozumie sensu prostego zdania,                                                                                                                                        

- buduje niepoprawne zdania,                                                                                                                                                        

- zadania z gramatyki wykonuje z pomocą nauczyciela,                                                                                                                

- rozumie tylko niektóre informacje z wysłuchanego tekstu,                                                                                                   

- nie wykonuje zadań domowych, jednak podejmuje próbę uzupełnienia zaległych prac,                                                                                                                                                                                       

- niesystematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:                                                                                                               

- nie opanował wiadomości i umiejętnośći na ocenę dopuszczającą,                                                                                    



- nie rozumie pytań i poleceń nauczyciela, a także sensu krótkiego tekstu,                                                                         

- nie czyta tekstu nawet z pomocą nauczyciela,                                                                                                                  

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności,                                                                                   

- nie wykonuje zadań domowych ani nie podejmuje prób uzupełnienia zaległych prac,                                                                                                                                                                                                                                                   

- popełnia rażące błędy w pisowni,                                                                                                                                         

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 


