
                                                                                                                                              
Załącznik nr 8 do 

Wewnątrzszkolnego oceniania I etap edukacyjny 

 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE 

Przedmiotowe ocenianie dla klas I-III jest zgodne z:                                                                                                                           
1/ program nauczania z języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą    
    Programową z  dnia 14.02.2017 autorstwa Ilony Studzińskiej i inni; 
2/ planami wynikowymi podręczników Bugs Team 1-3;                                                                                            
3/ rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.08.2017 r. w sprawie oceniania,      
    klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017,                    
    poz. 1534) i spójne z ocenianiem wewnątrzszkolnym dla klas I-III; 
4/ zasadami nauki zdalnej w SP6 . 
 
I. Zasady ogólne. 

1. Podstawą oceniania jest systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia. 
1a. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć w systemie zdalnym zgodnie z planem 
lekcji, na platformie Teams. 
2. Oceny są jawne i uzasadniane w razie potrzeby. 
3. Uczniowie oceniani są ocenami szkolnymi oraz ocenami kształtującymi, znaczkami, 
obrazkami, a także gestem, werbalnie. 
4. Oceny śródroczne i roczne są ocenami opisowymi. 
5. Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy (wg wskazań nauczyciela), 
podręcznik, zeszyt ćwiczeń i  inne materiały zalecone przez nauczyciela na każdej lekcji. 
6. Prace ucznia – karty pracy, prace plastyczno-językowe, sprawdziany, kartkówki i inne 
gromadzone są w segregatorze. 
6a. Materiały na lekcje mogą być przesyłane są przez edziennik w zakładce „zadania 
domowe” lub na platformie Teams. 
6b. W czasie pracy zdalnej uczeń gromadzi prace w domu; nauczyciel dostaje wybrane prace 
do wglądu drogą elektroniczną/ sms itp. 
7. Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji powinien przygotować się do zajęć we 
własnym zakresie. 
8. Uczeń nieobecny przez dłuższy czas ma tydzień od powrotu do szkoły na uzupełnienie 
ćwiczeń.                   
9. Uczeń może  uzyskać pomoc od nauczyciela w czasie pozalekcyjnym w ustalonym 
z nauczycielem terminie , jeśli był nieobecny przez dłuższy czas i nie potrafi samodzielnie 
uzupełnić wiadomości. 
9a. W czasie pracy zdalnej kontakt z nauczycielem następuje drogą elektroniczną / 
telefoniczną wg potrzeb uczniów/rodziców/ nauczyciela. 
10. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie ( brak zeszytu/ćwiczeń, brak pracy domowej) 
3x w półroczu. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 
11. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać ogólnie panujących norm zachowania na lekcji, tj. 
nie je, podnosi rękę, gdy chce coś powiedzieć, pracuje w ciszy, nie przerywa wypowiedzi 
innych, siedzi w swojej ławce, dba o swoje stanowisko pracy. 
 
II.  Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

      1. Ocenianiu bieżącemu podlegają: 
     a) praca na lekcji - wypowiadanie się, słuchanie, pisanie w zeszycie  
         ćwiczeń/przedmiotowym, czytanie. Uczeń może otrzymać ocenę szkolną, ocenę  
         kształtującą, znaczki/nalepki; 
     b) zadania domowe; prace domowe wymagające krótszego czasu na przygotowanie    
         mogą być zadawane z lekcji na lekcję; na wykonanie trudniejszych zadań uczeń    
         otrzyma dłuższy czas określony przez nauczyciela.  



         Prace domowe sprawdzane są na bieżąco i mogą być oceniane ocenami szkolnymi,  
         ocenami kształtującymi, znaczkami.    
         Każdy brak pracy domowej należy uzupełnić na następną lekcję i pokazać   
         nauczycielowi. Nieuzupełniona praca domowa może skutkować oceną niedostateczną; 
     c) aktywność na zajęciach może być oceniona: 
         - oceną szkolną, 
         - oceną kształtującą, 
         - znaczkami-nalepkami/znakiem „ plus”:  
           w klasach I - 3 znaczki = ocena bardzo dobra,  
           w klasach II- 4 znaczki= ocena bardzo dobra, 
           w klasach III - 5 znaczków = ocena bardzo dobra. 
*Szczególne zaangażowanie ucznia podczas zajęć może być nagrodzone oceną celującą. 
      2. Ocenianiu okresowemu podlegają: 
     a) kartkówki, krótkie formy niezapowiedziane sprawdzające wiadomości z ostatnich    
         3 lekcji. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny z kartkówki w tym   
         samym tygodniu, w ustalonym z nauczycielem terminie. Uzyskana ocena jest    
         dopisywana do poprzedniej; 
     b) pisemne sprawdziany mające na celu sprawdzenie wiadomości z danego rozdziału  
         (unitu), zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone   
         powtórzeniem wiadomości. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny ze   
         sprawdzianu. Poprawa odbywa się w ciągu dwóch tygodni od sprawdzianu,   
         w ustalonym z nauczycielem terminie.                
         Uzyskana  ocena jest dopisywana do poprzedniej;  
     c) zadania dodatkowe - praca projektowa wykonywana w grupie lub samodzielnie. Projekt  
         pozwala na współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz na zaangażowanie  
         rodziców uczniów.  Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo.  
         Uczniowie podczas pracy nad projektami mają zapewnioną pomoc nauczyciela.   
         Zadanie wykonane metodą projektu oceniane jest oceną szkolną;  
     d) w czasie nauczania zdalnego uczniowie otrzymują minusy za brak przesłanych zadań       
         obowiązkowych w terminie (na koniec każdego tygodnia, a w dzienniku pojawia się     
         informacja brak/ nie oddał). Dalsze nie wywiązanie się z obowiązku przesłania pracy  
         skutkuje oceną niedostateczną; 
     e) uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie  
         nauczania zdalnego w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po  
         uprzednim uzgodnieniu; 
     f) uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej  
        lub rocznej oceny klasyfikacyjnej; poniższe stosuje się łącznie:  
        - ma mniej niż 5 ocen  
        - nieobecności ucznia na zajęciach przekraczają połowę czasu przeznaczonego na te  
          zajęcia w półroczu, za który przeprowadzona jest klasyfikacja. 
      3. Ocenianie bieżące oraz kartkówki i sprawdziany, odbywa się na podstawie  
          przesyłanych prac zadanych zdalnie i w określonym przez nauczyciela terminie. 
 
 III. Progi procentowe na poszczególne oceny szkolne – sprawdziany i kartkówki. 

Ocena szkolna Progi % 

6 100-98 

5 97-90 

4 89-70 

3 69-50 

2 49-35 



Ocena szkolna Progi % 

1 0 - 34 

 

 IV. Sposoby powiadamiania rodziców o wynikach pracy i postępach dziecka w nauce.  

1. Informacje o postępach dzieci rodzice otrzymują poprzez kontakty bezpośrednie 
(zebrania rodziców, konsultacje) i kontakty pośrednie (notatka w zeszycie/ćwiczeniu, 
dziennik elektroniczny). 

2. W czasie zdalnego nauczania informacje na temat postępów ucznia przekazywane są 
drogą elektroniczną, przede wszystkim przez e-dziennik. 

 
 V. Treści nauczania – wymagania szczegółowe: Podstawa programowa przedmiotu język   
     obcy nowożytny I etap edukacyjny: klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna. 
     1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących  
         jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych  
         wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 
     1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); 
     2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); 
     3) moja szkoła; 
     4) popularne zawody; 
     5) mój dzień, moje zabawy; 
     6) jedzenie; 
     7) sklep; 
     8) mój czas wolny i wakacje; 
     9) święta i tradycje, mój kraj; 
   10) sport; 
   11) moje samopoczucie; 
   12) przyroda wokół mnie; 
   13) świat baśni i wyobraźni. 
    2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli w  
        standardowej odmianie języka: 
    1) reaguje na polecenia; 
    2) rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych  
        piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami,  
        ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; 
    3) znajduje w wypowiedzi określone informacje. 
    3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi   
        pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania): 
    1) rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem; 
    2) znajduje w wypowiedzi określone informacje. 
   4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 
   1) powtarza wyrazy i proste zdania; 
   2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty   
       z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; 
   3) recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub  
       w grupie np. w realizacji małych form teatralnych; 
   4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 
   5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 
   1) przepisuje wyrazy i proste zdania; 
   2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty; 
   3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie. 
   6. W zakresie reagowania uczeń: 
   1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia; 
   2) przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co  



       potrafi robić; 
   3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów; 
   4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi,  
       przeprasza); 
   5) wyraża swoje upodobania. 
   7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby,  
       zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione    
       w materiałach wizualnych i audiowizualnych. 
   8. Uczeń: 
   1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć  
       się ich języka; 
   2) posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym  
       językiem obcym. 
   9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie  
       pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym,  
       korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). 
  10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 
  11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników  
        obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno -  
        komunikacyjnych. 
 
                                                                                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


