
SPOSOBY I FORMY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Sprawdzanie i ocenianie uczniów na lekcjach języka angielskiego odbywa się 
systematycznie. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

Ocenie podlegają wypowiedzi ustne i pisemne uczniów, takie jak:
➢ Testy-prace klasowe przeprowadzane po omówieniu większej partii materiału – 

średnio trzy-cztery w półroczu. Testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 
W przypadku otrzymania przez ucznia oceny dopuszczającej lub niedostatecznej z 
testu sprawdzającego, uczeń może poprawić materiał w ustalonym z nauczycielem 
terminie. 

➢ Kartkówki – z trzech ostatnich lekcji, które mogą być przeprowadzane bez 
wcześniejszej zapowiedzi.

➢ Wypowiedzi ustne dotyczące omawianych tematów, sprawdzające pełność 
wypowiedzi, poprawność struktur gramatycznych, dobór słownictwa oraz intonację i 
wymowę.

➢ Wypowiedzi pisemne, w których ocenia się treść i formę wypowiedzi, zróżnicowanie 
konstrukcji gramatycznych     i słownictwa, poprawność językową oraz opracowanie 
graficzne (w przypadku zadań projektowych – długoterminowych).

➢ Prace domowe stanowiące dowód pracy własnej ucznia. 
➢ Praca na lekcji, którą uczniowie wykonują, biorąc udział w zajęciach, zgłaszając się 

do odpowiedzi oraz współpracując z nauczycielem i innymi uczniami na lekcji.
➢ Zadania dodatkowe – wykonywane przez chętnych uczniów.
➢

Uczeń wie, że aby osiągnąć dobre wyniki w nauce j. angielskiego musi 
systematycznie pracować w domu: 

1) przeczytać 3 ostatnie lekcje w podręczniku; 
2) wyćwiczyć pisownię nowych słów i wyrażeń; 
3) nauczyć się omawianych zagadnień gramatycznych;
4) odrobić pracę domową (ćwiczenia); 

Uczeń powinien być przygotowany do zajęć. Każdorazowe nieprzygotowanie jest 
odnotowywane w dzienniku i ma wpływ na ocenę półroczną/roczną.

Uczeń może otrzymywać tzw. „minusy” i „plusy” jako ocenę za mniejszą partię 
materiału, pracę na lekcji lub pojedynczą odpowiedź – dobrą lub złą. Za pięć „minusów” 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, a za pięć „plusów” – bardzo dobrą.

W przypadku choroby ucznia trwającej przynajmniej tydzień, uzgadnia on z 
nauczycielem termin nadrobienia zaległości.

Ocena na półrocze i koniec roku nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Rolą rodzica jest nadzorowanie pracy dziecka, zapewnienie dobrych warunków do 



nauki, a w miarę możliwości – zapewnienie dostępu do internetu, lecz także zachęcanie do 
nauki j.angielskiego jako ważnego w dzisiejszym świecie i wspieranie dziecka w nauce. 
Jest oczywiste, że rodzic nie musi sam znać języka angielskiego, aby pomóc swojemu 
dziecku w nauce – wystarczy, że będzie nadzorować i kontrolować jego naukę. W razie 
jakichkolwiek pytań i problemów rodzice zawsze mogą liczyć na moją pomoc.

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego znajduje się na stronie 
internetowej szkoły: 

http://zaczarowanaplaneta.pl/szkola-podstawowa/

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się ze sposobami oceniania z j. angielskiego. 

Podpis ucznia:   ....................................                  Podpis rodzica (prawnego 
opiekuna): ..................................


