
Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Język Angielski 

w Szkole Podstawowej Zielona Szkoła w Lubinie 

dla klas I - II 

 

1. Przedmiotowy System Oceniania jest spójny ze Statutem i Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania. 

2. Ocenianiu będą podlegać: 

- sprawdziany – zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Sprawdzian obejmuje 

działy, jest obowiązkowy; 

- kartkówki – zapowiadane z lekcji na lekcję. Kartkówka obejmuje materiał z trzech 

ostatnich lekcji; 

- wypowiedzi ustne – odpowiadania na pytania nauczyciela, układanie prostych zdań, 

opisywanie danego przedmiotu, przy wykorzystaniu krótkich zdań i poznanych 

wcześniej wyrazów; 

- prace domowe – w zeszycie, w książce lub w innej formie; 

- prace projektowe; 

- wystąpienia (na przykład śpiewanie piosenki, rymowanka, prosty dialog); 

- praktyczne umiejętności językowe ( mówienie, pisanie – wypracowania , 

tłumaczenia, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem) 

- aktywność – podczas lekcji uczeń zbiera plusy, pięć plusów to ocena piątka do 

dziennika elektronicznego, a pięć trzy minusy to uwaga do dziennika elektronicznego 

(brak książek, brak zainteresowania zajęciami, zakłócanie toku lekcji); 

- praca w grupach; 



- zeszyt – musi zawierać wszystkie notatki z lekcji i ma być prowadzony starannie. 

  

3. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu lub kartkówki w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela (w ciągu 2 tygodni), nie później jednak niż na tydzień przed 

klasyfikacją. Dotyczy to również sprawdzianów, na których uczeń był nieobecny. 

   

4. Jeżeli uczeń był nieobecny na kartkówce, odpowiedni materiał może zaliczyć w 

formie odpowiedzi ustnej. 

 

5. Poprawione prace pisemne uczeń dostaje do wglądu nie później niż w terminie dwóch 

tygodni. 

 

6. Podczas zajęć uczeń zbiera plusy poprzez aktywność. Za pięć plusów nauczyciel 

wpisuje do dziennika ocenę bardzo dobrą.  

  

7. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu półrocza, co 

zgłasza na początku lekcji, a nauczyciel odnotowuje w dzienniku przed rozpoczęciem 

danej lekcji. Nie obejmuje to zwolnienia z pisania zapowiedzianej pracy klasowej. 

 

8. Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat specyficznych 

trudności w uczeniu się, pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane 

do swoich potrzeb i możliwości. 

  

9. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do 

uzyskania oceny bardzo dobrej, dodatkowo wykonuje interdyscyplinarne prace 

projektowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich sukcesy. 

10. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny 

dopuszczającej, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje 

poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości. 



11. Ocenianie bieżące na lekcji języka angielskiego w klasach I - II ustala się według 

następującej skali, 

z następującymi skrótami literowymi: 

1) stopień celujący - 6 - cel; 

2) stopień bardzo dobry - 5 - bdb; 

3) stopień dobry - 4 - db; 

4) stopień dostateczny - 3 - dst; 

5) stopień dopuszczający - 2 - dop; 

6) stopień niedostateczny - 1 - ndst. 

 

12. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę: 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

90% - 99% - bardzo dobry 

100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący 

   

12. Uczeń ma możliwość ubiegania się o wyższą, niż proponowana ocenę roczną z 

języka angielskiego po ustaleniu warunków z nauczycielem uczącym.  nie później 

jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej 

nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie 

uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu 

sprawdzianu, pracy klasowej, testu, klasówki o tym samym stopniu trudności. W 

sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego 

sprawdzianu, pracy klasowej, testu, klasówki. Brak zaliczenia pracy pisemnej 

nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni, od 

pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i powrotu ucznia po dłuższej nieobecności 

do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę ndst. 

 



 


