Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI.
1. Obszary aktywności, które mogą być oceniane na lekcjach języka angielskiego: prace
klasowe całogodzinne, krótkie sprawdziany (kartkówki), dyktanda, recytacja, odpowiedzi
ustne, czytanie, prace domowe, aktywność i praca na lekcji, zadania dla chętnych,
prowadzenie zeszytu przedmiotowego, wypracowania ( pisane na lekcji i w domu ).
2. Oceny bieżące ustala się według skali:
96 - 100% - cel.
86 - 95% - bdb
75 - 85% - db
50 - 74% - dst
31 - 49% - dop.
0 - 30% - ndst.
Uczeń może być oceniany zgodnie z założeniami Oceniania Kształtującego. Ocenianie jest
sprawiedliwe, systematyczne, a oceny na bieżąco wpisywane są do dziennika
elektronicznego. Rodzice regularnie monitorują postępy dziecka w nauce poprzez e-dziennik,
a wszelkie niejasności wyjaśniają z nauczycielem podczas organizowanych przez szkołę
konsultacji i zebrań. Rodzice nie mający dostępu do Internetu (= możliwości wglądu do
dziennika elektronicznego) mogą zapoznać się z ocenami dziecka podczas konsultacji u
nauczyciela.
3. Prace klasowe przeprowadza się z większej części materiału. Zapowiadane są z
tygodniowym wyprzedzeniem i przeprowadzane w dniach, w których nie ma podobnych prac
z innych zajęć.
4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych (usprawiedliwiona nieobecność),
powinien w ciągu jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły zgłosić się do nauczyciela
przedmiotu i ustalić termin napisania zaległej pracy. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę
niedostateczną.
5. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu dwóch
tygodni od otrzymania oceny (termin ustala z nauczycielem).
6. Krótkie sprawdziany (kartkówki) obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą
być zapowiadane. Dwie z ocen w ciągu półrocza mogą być poprawione po wcześniejszym
zgłoszeniu chęci poprawy przez ucznia, w wyznaczonym przez nauczyciela dniu.
7. Przy poprawianiu ocen kryteria nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do
dziennika w przypadku, gdy jest wyższa od oceny pierwotnej.
8. Ocenione prace klasowe są udostępniane uczniowi do wglądu. Rodzice (prawni
opiekunowie) mogą otrzymać sprawdzone i ocenione prace pisemne do wglądu podczas
konsultacji.

9. Kryteria oceny wypowiedzi ustnej: sprawność i poprawność językowa, adekwatność
odpowiedzi do pytania, jakość wiadomości zawartych w wypowiedzi.
10. Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej: właściwe rozumienie i ujęcie tematu, znajomość
materiału i umiejętność posługiwania się nim, samodzielność ujęcia tematu i oryginalność
pracy.
11. Kryteria oceny za czytanie głośne: a) zrozumienie treści, b) wyraźne wymawianie, c)
właściwe przestankowanie, d) logiczne akcentowanie, e) modulacja.
12. Kryteria oceny recytacji: a) stopień opanowania pamięciowego, b) trafność interpretacji
głosowej, c) zrozumienie treści, d) wyraźne wymawianie, e) właściwe przestankowanie, f)
logiczne akcentowanie, g) modulacja.
13. Kryteria ocen w dyktandach : cel – 0 błędów, bdb – 1 błąd w pisowni, db – 2-3 błędy, dst.
– 4 – 5 błędów, dop– 6-8 błędów (powyżej 8 błędów- ndst.)
14. Aktywność ucznia na lekcji wynagradzana jest oceną wstawioną do dziennika, znakiem
„+” odnotowanym w notatniku nauczyciela ( 4 znaki „+” składają się na ocenę bardzo dobrą).
15. Zgłoszone nieprzygotowanie do lekcji karane jest znakiem „-” ( 4 znaki „-” składają się na
ocenę niedostateczną). Brak pracy domowej, nieprzygotowanie do lekcji, brak podręcznika
lub zeszytu należy zgłaszać na początku lekcji. Jeżeli uczeń tego nie zrobi otrzymuje ocenę
niedostateczną.
16. Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji, a następnie zapytany nie wie, o czym była mowa, dostaje
„-”.
17. Praca domowa nie jest zadawana na ferie i święta.
18. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną uczeń i jego rodzice ( prawni
opiekunowie) są informowani o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej.
19. Przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną uczeń i jego rodzice (prawni
opiekunowie) są informowani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. Nie ma
możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.
20. Wobec wszystkich uczniów z opiniami poradni nauczyciel przedmiotu będzie stosował
zalecenia w nich zawarte (np. nie ocenianie dyktand, nie obniżanie ocen za błędy
ortograficzne i pismo, obniżenie wymagań, unikanie odpytywania na forum klasy, wydłużenie
czasu pracy…).

