
Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole 

Nauczyciel: Iwona Pieniak 

 

Obowiązujące podręczniki: 

Klasa pierwsza: „New English Adventure 1” Cristiana Bruni, Tessa Lochowski, wyd. PEARSON. 

Klasa druga: „New English Adventure 2” Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz, wyd. PEARSON 

Klasa trzecia: „New English Adventure 3” Tessa Lochowski, Anne Worrall, wyd. PEARSON  

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III zgodny z podstawą programową                           

z 14 lutego 2017r. Autor: Mariola Bogucka 

Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach: 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt, teczka na materiały od nauczyciela, długopis, ołówek, kredki, gumka, 

temperówka, nożyczki, klej. 

Postanowienia ogólne: 

Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

W stosunku do wszystkich uczniów stosowane są zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, 

bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

 i edukacyjnych ucznia. 

Elementy podlegające ocenie: - rozumienie ze słuchu, - mówienie, - pisanie, - czytanie,  

- rozwój emocjonalno-społeczny. 

 

Sposoby oceniania: - bieżące; - okresowe. 

Bieżące osiągnięcia uczniów oceniane są w następujący sposób: 

1) ustnie –osiągnięcia i umiejętności uczniów; 

2) pisemnie - wyrazy i krótkie  zdania na pracach klasowych, w zeszycie ćwiczeń i w zeszycie 

przedmiotowym;  

Okresowe osiągnięcia uczniów (stopień opanowania materiału) oceniane są pod koniec semestru w formie 

opisowej na podstawie obserwacji ucznia i wyników jego pracy w formie oceny umiejętności językowych - 

percepcji i produkcji. 

Praca klasowa (45min) jest zapowiadana co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem, najczęściej tydzień 

przed.  

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

przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w terminie najdalej 2 tygodni od 

przyjścia do szkoły. W przypadku nie napisania sprawdzianu, uczeń dostaje ocenę ndst.   

Kartkówki: Obejmują materiał wskazany i zapowiedziany przez nauczyciela. Niesamodzielna praca 

skutkuje obniżeniem oceny bądź oceną niedostateczną. 

Nieprzygotowanie: 

Niegotowość do odpowiedzi, brak pracy domowej i brak wyposażenia obowiązującego na zajęciach są 

traktowane jako nieprzygotowanie. Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi fakt nieprzygotowania na 

początku lekcji. Uczniowie mają 3 nieprzygotowania, 4 skutkuje oceną niedostateczną (4 minusy-ndst).   

Nieobecność: 

Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma prawo być nieprzygotowany do 

lekcji, testu lub kartkówki bez żadnych konsekwencji. Po powrocie uczeń ma obowiązek zgłosić się do 

nauczyciela po materiały, których nie otrzymał w związku z nieobecnością i instrukcje odnośnie nadrobienia 

materiału. 
Przeliczenie punktów (sprawdziany, kartkówki) na stopnie szkolne odbywa się według skali procentowej:  

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 

 


