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Koncepcja oceniania w nauczaniu wczesnoszkolnym, oparta jest na zasadzie pomiaru 

sprawdzającego, czyli sprawdzenia, w jakim stopniu uczeń 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 poleceń nauczyciela, czy ogólnego sensu usłyszanego tekstu);  

 pisanie (umiejętność 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);  

 aktywność podczas zajęć;  

 przygotowanie do lekcji (zadanie domowe, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy). 

Objaśnienie znaczenia poszczególnych stopni opisujących poziom opanowania umiejętności: 

           5 – umiejętność opanowana w pełni;  

           4 – umiejętność opanowana we fragmentach, potrzebne jest utrwalanie; 

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

           2 – umiejętność opanowana słabo, ze znaczącymi brakami; 

           1 – umiejętność opanowana bardzo słabo, lub nieopanowana, wymaga intensywnego ćwiczenia. 

Priorytetem nauczania języka obcego jest zdobycie umiejętności skutecznego porozumiewania się, 

czyli osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych, zarówno w mowie, jak i piśmie. 

W celach kształcenia, wymagania ogólne obejmują znajomość środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację pozostałych wymagań 

ogólnych i szczegółowych; rozumienie prostych i krótkich wypowiedzi ustnych oraz pisemnych; 



3 

 

samodzielne tworzenie krótkich, prostych i zrozumiałych wypowiedzi ustnych i pisemnych; reagowanie na 

wypowiedzi, uczestniczenie w prostej rozmowie i typowych sytuacjach komunikacyjnych, w formie 

pisemnej lub ustnej; przetwarzanie wypowiedzi, zmieniając formę podanego przekazu ustnego lub 

pisemnego. 

Ocenianie bieżące określa stopień opanowania umiejętności w poszczególnych kategoriach: 

 znajomość słownictwa, 

 rozumienie ze słuchu, 

 czytanie ze zrozumieniem, 

 pisanie, 

 mówienie, 

 opanowanie materiału gramatycznego. 

Przy uwzględnieniu pracy z dziennikiem elektronicznym określona zostaje trzystopniowa 

skala wagi ocen cząstkowych dla poszczególnych form aktywności.  

Oceny cząstkowe w skali 1 – 6 wystawiane są za poniższe formy aktywności oraz przypisane im 

wartości wagowe: 

 prace klasowe obejmujące większy zakres materiału leksykalno-gramatycznego; - waga 3 

 sprawdziany umiejętności językowych w tym czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, pisanie oraz 

znajomość środków i funkcji językowych; - waga 3  

 krótkie (10-15 min.) sprawdziany, obejmujące materiał z ostatnich lekcji; waga 2  

 odpowiedzi ustne w zależności od długości oraz stopnia trudności; waga 1 lub 2  

 zadania domowe w zależności od stopnia trudności oraz formy; waga 1 lub 2  

 dodatkowe prace na rzecz klasy lub szkoły, wykonywane w języku obcym i/lub związane  

z kulturą anglosaską, a ocenione, co do przydatności przez nauczyciela prowadzącego zajęcia  

z języka obcego; waga 1 

 udział w konkursach przedmiotowych; waga 1(wystawiona ocena – bardzo dobry) 

 wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych, zdobyty przez ucznia tytuł finalisty lub laureata; 

waga 3 (wystawiona ocena - celujący) 

 prace projektowe; waga 2 

 nieprzygotowanie do lekcji (zadanie domowe, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy) 

opisane jako: np./bz.; waga 1 

 aktywność na lekcji: waga 1  

 

Wymagania na poszczególne stopnie: 
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  celujący – wybitne osiągnięcia powyżej standardu; 

bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami; 

dobry – dobra, solidna praca, chociaż z szeregiem zauważalnych błędów; 

dostateczny – praca na poziomie zadowalającym, ale ze znaczącymi brakami; 

dopuszczający – praca i wyniki spełniają minimalne kryteria; 

niedostateczny – uczeń nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości, powinien 

uzupełnić istniejące braki. 

 Prace klasowe są obowiązkowe. W każdym półroczu przewiduje się przynajmniej jedną pracę 

kontrolną. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać jej z całą klasą, powinien to uczynić  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu do 

szkoły. W przypadku dłuższych nieobecności, termin ten może zostać ustalony z uczniem indywidualnie. 

Nie dotrzymanie powyższych terminów, bez usprawiedliwienia, skutkuje wystawieniem oceny 

niedostatecznej.   

Nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian 10-15 minutowy, obejmujący bieżący materiał. 

Sprawdzian taki nie musi być zapowiedziany. Uczeń ma obowiązek znać bieżący materiał leksykalno-

gramatyczny oraz już omówiony i powtórzony. Sprawdzian ten podlega ocenie. 

 Nie każda praca kontrolna musi być poprzedzona powtórzeniem wiadomości, jedynie te, obejmujące 

cały dział (3-4 podrozdziały). Prace kontrolne mogą zawierać zadania dodatkowe na ocenę celującą. 

Uczeń, który korzysta z niedozwolonych pomocy podczas pisania pracy kontrolnej, po dwóch 

uprzednich ostrzeżeniach, otrzymuje ocenę niedostateczną, bez prawa jej poprawy. 

Celowe nieoddanie pracy po zakończeniu czasu przeznaczonego na napisanie pracy kontrolnej, 

równa się nie przyjęciu jej przez nauczyciela i tym samym wystawieniem oceny niedostatecznej. 

Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace kontrolne w 

ciągu dwóch tygodni. W przypadku zniszczenia przez ucznia ocenionej pracy kontrolnej, nauczyciel ma 

prawo postawić ocenę niedostateczną. Poprawa prac kontrolnych przez ucznia, jest dobrowolna i musi odbyć 

się w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac.  

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.  

 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, bez podawania istotnej przyczyny, jednak 

trzecie z kolei nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną i każde kolejne również. Nieprzygotowanie 
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do lekcji, uczeń zgłasza nauczycielowi na początku zajęć. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza: 

nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, brak zadania domowego, brak zeszytu ćwiczeń lub brak zeszytu 

przedmiotowego. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania wcześniej zapowiedzianych 

prac kontrolnych. 

 Odnotowanie braku zadania domowego w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie przedmiotowym już w 

trakcie zajęć, bez wcześniejszego zgłoszenia nieprzygotowania przez ucznia, upoważnia nauczyciela do 

wystawienia oceny niedostatecznej. 

 Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz udostępnienia go 

nauczycielowi, tak jak zeszytu ćwiczeń, jeżeli jest on jednym z komponentów zestawu ucznia, 

wykorzystywanego podczas nauki języka na lekcjach. 

 Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace, zadania nadobowiązkowe (np. 

prace projektowe), które mogą mieć wpływ na ocenę śródroczną lub roczną. Każdy uczeń może otrzymać 

ocenę bardzo dobrą za aktywność podczas lekcji, która będzie podsumowaniem aktywnej pracy ucznia na 

zajęciach, w dłuższym okresie czasu. Aktywność podczas jednych zajęć może być nagradzana przez 

nauczyciela w postaci „plusa”, pięć kolejnych „plusów” oznacza przyznanie oceny bardzo dobrej, a „plusy” 

są notowane i liczone na nowo. Udział ucznia oraz odniesione sukcesy w konkursach przedmiotowych, są 

odnotowywane przez nauczyciela w postaci oceny bardzo dobrej lub celującej, a zaliczana ona jest do ocen 

z aktywności ucznia. 

 Skala ocen, będąca podstawą oceny prac kontrolnych jest dostosowana do form testujących oraz 

ilości sprawdzanego materiału. Wygląda ona następująco (w przeliczeniu procentowym możliwych do 

zdobycia punktów):  

 0 – 29 %   - niedostateczny 

 30 – 49 %  - dopuszczający 

 50 – 69 %  - dostateczny 

 70 – 89 %  - dobry 

 90 – 100 %  - bardzo dobry 

Wszelkie oceny wystawiane przez nauczyciela są ostateczne i nie podlegają dyskusji czy też zmianie, 

chyba, że uczeń zgłosi apelację/odwołanie, ale w terminie nie dłuższym niż trzy dni od wystawienia danej 

oceny.  

Ocena śródroczna i klasyfikacyjna roczna nie jest średnią arytmetyczną, a średnią ważoną wg. wyżej 

ustalonych kryteriów wagi poszczególnych ocen. 

Na ocenę końcoworoczną, uczeń pracuje przez cały rok szkolny i jest to ocena z całego roku pracy 

ucznia. Jeżeli uczeń nie zgadza się z oceną nauczyciela może wnieść wniosek o egzamin komisyjny.  
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Powyższe przedmiotowe zasady oceniania mogą ulec zmianie i nowe punkty mogą zostać dopisane.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym P.Z.O. mają zastosowanie przepisy W.Z.O. zawarte w Statucie 

Szkoły. 


