
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Zasady ogólne: 

• ocenianie dokonywane jest w ciągu całego roku 

• oceny otrzymywane przez ucznia są jawne i uzasadnione w razie potrzeby 

• podstawą oceniania jest systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia 

• uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń i jeśli jest wymagany-zeszyt 

przedmiotowy 

SPOSOBY OCENIANIA 

1. OCENIANIU BIEŻACEMU PODLEGA: 

• praca na lekcji 

• zadania domowe 

• uzupełnianie zeszytu ćwiczeń 

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

• aktywność na zajęciach 

 

2. OCENIANIU OKRESOWEMU PODLEGAJĄ: 

• kartkówki 

• pisemne prace klasowe/sprawdziany 

PROGI PROCENTOWE NA POSZCZEGÓLNE POZIOMY OSIĄGNIĘĆ                              

W SPRAWDZIANACH: 

OCENA 6- 90%-100% 

OCENA 5-79%-89% 

OCENA 4-62%-78% 

OCENA 3-45%-61% 

OCENA 2-30%-44% 

OCENA 1-0%-29% 

 

WYMAGANIA NA OCENĘ: 

Ocenę celującą-6- otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w stopniu celującym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania 

-posługuje się dużym zasobem słownictwa 

-aktywnie bierze udział w lekcji 

-jest pracowity i obowiązkowy 

Ocenę bardzo dobrą-5- otrzymuje uczeń, który: 



-opanował w stopniu bardzo dobrym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania 

-posługuje się słownictwem przewidzianym w programie nauczania języka angielskiego 

-chetnie bierze udział w lekcji 

-jest pracowity i obowiązkowy 

Ocenę dobrą-4- otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w stopniu dobrym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania 

-posługuje się słownictwem przewidzianym w programie nauczania języka angielskiego 

-chetnie bierze udział w lekcji 

-jest pracowity i obowiązkowy 

Ocenę dostateczną-3- otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w stopniu dobrym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania 

-posługuje się wystarczającym zasobem słownictwa 

-czasami bierze udział w lekcji 

Ocenę dopuszczającą -2- otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w stopniu podstawowym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania 

-ma ograniczony zasób słownictwa 

-minimalnie bierze udział w lekcji 

Ocenę niedostateczną-1- otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w stopniu minimalnym zakres umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania 

-nie posługuje się wystarczającym zasobem słownictwa 

-nie bierze udziału w lekcji 

-nie jest przygotowany do zajęć lekcyjnych 
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