
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III  

 

1. Przedmiotowy system oceniania opiera się na Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

2. PZO jest rozwinięciem WZO uwzględniającym specyfikę uczenia i nauczania języka angielskiego, ale nie 

zmieniające ustaleń WZO.  

3.Nauczyciele uczący w klasach I – III języka angielskiego stosują w ocenianiu cyfrowe oceny śródroczne 

zawarte w skali od 1 do 6.  

• Ocenę celującą – 6 – otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia przekraczają wymagania programowe,  

• Ocenę bardzo dobrą – 5 – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe w wysokim stopniu,  

• Ocenę dobrą – 4 – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe w średnim stopniu,  

• Ocenę dostateczną – 3 – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe w stopniu podstawowym,  

• Ocenę dopuszczającą – 2 – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe w niskim stopniu,  

• Ocenę niedostateczną – 1 – otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych.  

4. Sprawdziany pisemne przeprowadzone w ciągu całego roku szkolnego oceniane są za pomocą cyfr 

odpowiadających następującej skali procentowej:  

• Do 30% ocena niedostateczna 

• 30% - 49% ocena dopuszczająca 

• 50% - 69% ocena dostateczna 

• 70% - 84% ocena dobra 

• 85% - 94% ocena bardzo dobra 

• 95% - 100% ocena celująca 

5.Oceny w skali 1 – 6 można uzyskać za poniższe formy aktywności:  

•  sprawdziany obejmujące ostatnio przerobioną tematykę,  

•  kartkówki,  

•  aktywność na lekcji, zaangażowanie 

•  przygotowanie lub nieprzygotowanie do lekcji, w tym zeszyt, podręcznik, ćwiczenia, 

• dodatkowe prace na rzecz klasy lub szkoły,  

• zadania domowe  

• odpowiedzi ustne.  

6. Sprawdziany, po zapoznaniu się z ich wynikami uczniów, zostają u nauczyciela. Rodzice mają prawo do 

wglądu na zebraniach , lub podczas indywidualnych rozmów z nauczycielem.  

7. Nauczyciel ma obowiązek ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany, pracę klasowe i inne prace 

kontrolne w ciągu dwóch tygodniu od ich napisania przez uczniów.  

8. Pracę klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.  

9. W każdym semestrze przewiduję się co najmniej trzy sprawdziany. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie 

może napisać pracy klasowej lub sprawdziany w wyznaczonym terminie z całą klasą, to powinien to uczynić 



w terminie uzgodnionym razem z nauczycielem, ale nie dłuższym niż dwutygodniowym od momentu 

powrotu do szkoły. Przy dłuższych nieobecnościach termin ten może być przedłużony.  

10. Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od oddania prac przez 

nauczyciela.  

11.  Uczeń, ma prawo do zgłoszenia nie przygotowań lub braku pracy domowej, trzecie z kolei zgłoszenie 

oznacza ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie lub brak pracy domowej zgłasza się nauczycielowi na 

początku lekcji.  

12. Nauczyciel do odnotowania postępów w nauce może wykorzystać oznaczenie „+” oraz „-”, dopuszcza 

się również stosowanie naklejki lub pieczątki. Formą oceny może być także komentarz słowny, gest lub 

mimika.  

13. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną, największe znaczenia mają oceny testów. Ocena 

klasyfikacyjna semestralna lub końcowo roczna nie może być niższa od oceny proponowanej przez 

nauczyciela odpowiednio wcześniej.  

14.  Na ocenę końcową uczeń pracuje przez cały rok i jest to ocena z całego roku pracy ucznia.  

15. Minimalna liczba ocen uzyskana przez ucznia w ciągu semestru to 4.  

16. Brak pracy domowej zadanej w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie przedmiotowym ucznia upoważnia 

nauczyciela do postawienia oceny niedostatecznej. Odstępstwem od wystawienia oceny niedostatecznej jest 

zgłoszenie faktu braku pracy domowej przez ucznia zaraz na początku lekcji. Zgłoszenie takie zalicza się do 

puli nie przygotowań. 

17. Uczeń może otrzymać pozytywną jak i negatywną ocenę za pracę na lekcji i aktywność.  

18.. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym PZO mają zastosowanie przepisy WZO. 

 

 

 

 

 

 

 


