
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Angielskiego w klasach I-III 

 

 

1. Ocenianie w klasach I-III: 

a) polega na bieżącym sprawdzaniu aktualnego stanu wiedzy i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności; 

b) uwzględnia możliwości dziecka; 

c) bierze pod uwagę wysiłek włożony w wykonywanie zadania. 

 

2. Ocenianie bieżące ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie. 

 

3. Ocenie bieżącej podlegają następujące formy: 

a) Ustne: odpowiedź ustna, recytacja wiersza, śpiew 

b) Pisemne: sprawdzian zapowiedziany z określonego materiału, kartkówka niezapowiedziana z ostatnich trzech 

lekcji; praca pisemna lub test sprawdzający z działu programowego; praca domowa. 

4.  Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny opisowej w kl. I – III oraz ocen klasyfikacyjnych. 

5. Ocena opisowa: 

a) to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta 

informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. 

b) daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak 

samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, 

podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany podać zakres materiału do pracy klasowej i sprawdzianu. 

7.Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w 

zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku konsultacji (zebrania, wywiady) oraz pisemną roczną 

ocenę opisową. 

8.Uczeń otrzymuje ocenę wyrażoną znaczkiem w zeszytach ćwiczeń: 

 W- Wspaniale 

 D- Dobrze 

 P- Popracuj jeszcze 

W – pełny zakres wiedzy. Uczeń posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w programie 

nauczania lub jego wiedza przekracza program. Pracuje systematycznie i samodzielnie. 

D – częściowy zakres wiedzy. Umiejętności ucznia wymagają ćwiczeń. Wiadomości wymagają uzupełnienia. 

Sporadycznie pracuje z pomocą nauczyciela. 

P – minimalny zakres wiedzy. Uczeń ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach. Pracuje tylko z pomocą 



nauczyciela. 

W dzienniku lekcyjnym ten fakt odnotowywany jest za pomocą wyrażenia odnoszącego się do opanowanych 

wiadomości i umiejętności. 

 

9. Prace pisemne(testy, sprawdziany, kartkówki) ustala się w skali procentowej: 

• 98% - 100% - powyżej oczekiwań. 

• 90% - 97% - zgodnie z oczekiwaniami 

• 75% - 89% - dobrze 

• 50% - 74% - słabo 

• 30% - 49% - bardzo słabo 

• 0% - 29% - poniżej oczekiwań 

 

10.Szczegółowe kryteria oceniania: 

 Ocena wspaniale  : 

- uczeń jest szczególnie aktywny na lekcji, 

- aktywnie bierze udział w śpiewaniu piosenek, 

- aktywnie bierze udział w grach i zabawach, 

- bezbłędnie recytuje rymowanki, 

- prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia, 

- poprawnie używa poznane słownictwo , 

- poprawnie powtarza za nauczycielem zwroty oraz nazwy wprowadzonych przedmiotów, 

- starannie wykonuje projekty, ćwiczenia oraz zadania dodatkowe . 

- wspaniale pisze testy. 

 Ocena dobrze : 

- uczeń jest aktywny na lekcji, 

- bierze udział w śpiewaniu piosenek, 

- bierze udział w grach i zabawach, 

- recytuje rymowanki, w których popełnia nieznaczne błędy, 

- potrafi zrozumieć polecenia prowadzącego, 

- używa poznane słownictwo, ale zdarzają mu się pojedyncze błędy, 

- powtarza za nauczycielem zwroty oraz nazwy wprowadzonych przedmiotów, 

- dobrze wykonuje projekty i ćwiczenia oraz pisze testy. 

Ocena pracuj jeszcze: 

- uczeń nie jest aktywny na lekcji, 

- nie opanował podstawowego słownictwa, - nie rozumie poleceń, 

- nie potrafi powtórzyć za nauczycielem nazw wprowadzanych przedmiotów, 



- nie angażuje się w gry, zabawy, projekty, 

- nie wykonuje ćwiczeń, 

- nie zna podstawowych słów i zwrotów. 


