
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 

JĘZYK ANGIELSKI 

Koncepcja oceniania w nauczaniu wczesnoszkolnym, oparta jest na zasadzie pomiaru 

sprawdzającego, czyli sprawdzenia, w jakim stopniu uczeo osiągnął założenia programowe, a nie, jak 

wypada na tle klasy.  Bieżące ocenianie ma na celu określenie stopnia opanowania przez ucznia danej 

umiejętności, natomiast ocena podsumowująca, ma charakter opisowy, informując zarówno o poziomie 

opanowania kolejnych umiejętności przez ucznia, ewentualnych trudności, ale również o jego 

zaangażowaniu w naukę języka. W klasie I nadrzędne znaczenie mają osiągnięcia związane z umiejętnością 

rozumienia ze słuchu oraz mówienia. W klasie II i III monitorowane są wszystkie cztery umiejętności – 

rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie.  

Na bieżące oceny postępów ucznia składają się formy: 

 odpowiedzi ustnej (np. piosenki, rymowanki, gry i zabawy językowe wymagające realizacji  

w formie ustnej, jak zgadywanki itp.);  

 praca z tekstem czytanym oraz ze słuchu (czytanie ciche lub głośne ze zrozumieniem; 

rozumienie poleceo nauczyciela, czy ogólnego sensu usłyszanego tekstu);  

 pisanie (umiejętnośd samodzielnej pracy pisemnej, np.: układanie krótkiego opisu wg wzoru);  

 zadania domowe;  

 prace kontrolne, sprawdzające opanowanie większej partii materiału leksykalno-

gramatycznego;  

 prace projektowe (prace indywidualne lub grupowe);  

 aktywnośd podczas zajęd;  

 przygotowanie do lekcji (zadanie domowe, podręcznik, zeszyt dwiczeo, zeszyt 

przedmiotowy). 

Objaśnienie znaczenia poszczególnych stopni opisujących poziom opanowania umiejętności: 

           5 – umiejętnośd opanowana w pełni;  

           4 – umiejętnośd opanowana we fragmentach, potrzebne jest utrwalanie; 

           3 – umiejętnośd opanowana w stopniu podstawowym, wymaga dalszego doskonalenia;  

           2 – umiejętnośd opanowana słabo, ze znaczącymi brakami; 

           1 – umiejętnośd opanowana bardzo słabo, lub nieopanowana, wymaga intensywnego dwiczenia. 

Prace kontrolne i sprawdziany, po zapoznaniu uczniów z ich wynikami, pozostają u nauczyciela 

przez cały rok szkolny. Rodzice mają prawo wglądu do prac na każdym zebraniu, lub podczas 

indywidualnych rozmów z nauczycielem przedmiotu.  

 Uczeo ma prawo zgłosid nieprzygotowanie do lekcji, bez podawania istotnej przyczyny, trzecie  

z kolei nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną. Każde kolejne nieprzygotowanie jest 

jednoznaczne z oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie do lekcji, uczeo zgłasza nauczycielowi na 

początku zajęd. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza brak zadania domowego, brak podręcznika lub 

zeszytu dwiczeo oraz brak zeszytu przedmiotowego. 



Powyższy przedmiotowy system ocenia może ulec zmianie i nowe punkty mogą zostad dopisane.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym P.S.O. mają zastosowanie przepisy W.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


