
Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego 

w klasach I-III w SP nr 29 w Rzeszowie. 

 

I. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:  

- podręcznik (New English Adventure),  

- ćwiczenia,  

- zeszyt 16 kartkowy (linia lub kratka),  

- przybory do pisania, kredki. 

 

 

II. Organizacja procesu sprawdzania wiadomości i oceniania 

 

a) Stosuje się oceny wg skali obowiązującej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania –  

    od 1 do 6 – oceny bieżące. Ocena półroczna i końcoworoczna jest oceną opisową.  

 

b) Uczeń otrzymuje oceny za: 

- sprawdziany/testy – po zakończeniu każdego działu (test zapowiedziany z tygodniowym  

  wyprzedzeniem, wpis do dziennika) 

- kartkówki – z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału (mogą być  

  niezapowiedziane)  

- zadania domowe  

- zeszyt ćwiczeń 

- wypowiedzi ustne 

- technika czytania nie podlega ocenie w kl. 1 

- prace projektowe 

- aktywność podczas lekcji 

 

c) System znaków + (plus) oraz – (minus):  

5 znaków „+” to ocena ‘bardzo dobra’ (5). „Plusy” można dostać za aktywny udział w lekcji, 

przygotowanie dodatkowych materiałów, informacji. 

Znaki „-„ można uzyskać za powtarzające się braki obowiązkowego wyposażenia, braki 

zadań domowych, powtarzające się nieprzygotowanie do lekcji. Uzbieranie  pięciu „-„ 

skutkuje otrzymaniem cząstkowej oceny niedostatecznej.  

 

 



d) Sprawdziany/testy oraz kartkówki oceniane są według przelicznika procentowego: 

•0% -32% -niedostateczny 

•33% -34% -minus dopuszczający 

•35% -39% -dopuszczający 

•40%-44% -plus dopuszczający 

•45%-50%-minus dostateczny 

•51% -58% -dostateczny 

•59%-66% -plus dostateczny 

•67%-75% -minus dobry 

•76%-80% -dobry 

•81%-85% -plus dobry 

•86% -90% -minus bardzo dobry 

•91%-93 %-bardzo dobry 

•94%-96 %-plus bardzo dobry 

•97%-98 %-minus celujący 

•99%-100 %-celujący 

 

 

 

III. Zasady postępowania w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie/teście lub innej 

formie sprawdzania wiedzy: 

Uczeń nieobecny podlega ocenie w terminach: 

- podczas następnej lekcji – w przypadku jednodniowej nieobecności  

- do 14 dni po powrocie do szkoły w przypadku dłuższych nieobecności 

 

IV. Zasady poprawiania ocen cząstkowych: 

Uczeń może poprawić każdą ocenę tylko raz. Na poprawienie oceny ma 7 dni od momentu jej 

otrzymania. Poprawa odbywa się po wcześniejszym omówieniu z nauczycielem jej warunków 

(forma i zakres materiału). Poprawiona ocena jest oceną ostateczną.  

 

 

 

 



V. Wymagania na poszczególne oceny: 

 

OCENA CELUJĄCA: 

 

•Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności 

określone programem nauczania. 

 

OCENA BARDZO DOBRA: 

Uczeń: 

• zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, 

• poprawnie je zapisuje i wymawia, 

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, 

• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie  

  poprawić, 

• rozumie polecenia nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie, 

• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi, 

• wypowiedzi ucznia są płynne i mają odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, 

• wypowiedzi są logiczne i spójne, 

• uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury, 

• uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne 

 

OCENA DOBRA: 

 

Uczeń: 

• zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, 

• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia, 

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, 

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, 

• rozumie polecenia nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie, 

• wypowiedzi ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje, 

• wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne, 

• uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo i struktury, 

• uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji. 

 

OCENA DOSTATECZNA: 

 

Uczeń: 

• zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, 

• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie, 

• zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, 

• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach, 

• rozumie polecenia nauczyciela, 



• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie, 

• wypowiedzi nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość, 

• uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, 

• uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, 

• uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych. 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

 

Uczeń: 

• zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń, 

• popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie, 

• zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela, 

• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań, 

• rozumie polecenia nauczyciela,  

• w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa, 

• wypowiedzi ucznia nie są płynne, 

• uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji, 

• uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur, 

• uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował 

podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z 

pomocą nauczyciela.  

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na 

kolejnych etapach. 


