Kryteria oceniania z języka angielskiego
klasy I -III
w roku szk. 2020/21
Uwagi:
W przypadku konieczności
zmodyfikowane.

wprowadzenia

zdalnego

nauczania

kryteria

zostaną

1. Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach:
Podręcznik z ćwiczeniami, zeszyt przedmiotowy (wymagany od klasy 1 ), przybory do pisania
i prac plastycznych (kredki, nożyczki, klej).
2. Sposób oceniania:
Punkty w skali od 1 do 6.
Ocena śródroczna i roczna przedstawiana jest w formie opisowej.
Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija
u uczniów cztery sprawności językowe: jako pierwsze rozumienie ze słuchu oraz mówienie,
następnie czytanie i pisanie.
W klasie I rozwijana jest sprawność rozumienia ze słuchu oraz mówienia, poprawnej wymowy,
intonacji.
W drugim półroczu klasy I wprowadza się czytanie i pisanie rozpoczynając od pisania po śladzie
pojedynczych wyrazów.
W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.
Umiejętności ucznia oceniane są poprzez:
 znajomość poznanych słów i zwrotów (odpowiedzi ustne),
 prace pisemne
 aktywność ucznia na lekcjach,
 ćwiczenia na lekcjach,
 przygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych,
 prace domowe,
Ocena ze sprawdzianu jest stosowana w celach diagnostycznych, aby sprawdzić postępy uczniów
w nauce oraz zdecydować, co wymaga dalszego powtórzenia.
Dodatkowo podczas trwania zajęć uczniowie będą oceniani cząstkowo za realizowanie
poszczególnych umiejętności.
Uczeń ma prawo do poprawy swojego wyniku w terminie do 2 tygodni od otrzymania go.
3. Skala według której uczniowie będą oceniani:
6 pkt – STOPIEŃ WYBITNY
5 pkt – STOPIEŃ WYSOKI
4 pkt – STOPIEŃ ŚREDNI
3 pkt – STOPIEŃ ZADOWALAJĄCY

2 pkt – STOPIEŃ NISKI
1 pkt – NIE OPANOWAŁ
 Sprawdziany i kartkówki oceniane są na podstawie otrzymanych punktów:
2p – 31-50%
3p – 51-72%
4p – 73-84%
5p – 85-97%
6p – 97-100%
 Zadania domowe
Zadania domowe w zeszycie ćwiczeń, podręczniku, zeszycie przedmiotowym bądź na kserokopiach
dodatkowych materiałów nauczyciel sprawdza z całą klasą lub u wybranych uczniów. W razie
braku zadania domowego uczeń musi je uzupełnić na następną lekcję i pokazać zrobione zadanie
nauczycielowi. Jeśli tego nie zrobi otrzymuje 1 pkt. z zadania domowego.
W przypadku tzw. zadań otwartych (prace na zadany przez nauczyciela temat, projekty) uczeń może
uzyskać 6p. Na wykonanie takiej pracy zostaje wyznaczony konkretny termin. Nieoddanie pracy
skutkuje otrzymaniem 1p.
 Aktywność i przygotowanie do lekcji
Uczeń w trakcie całego roku oceniany jest za aktywność na lekcji. Czynny udział w wykonywaniu
zadań podanych przez nauczyciela wyraża się otrzymaniem „+”. W wypadku gdy uczeń nie bierze
udziału w lekcji ( nie uważa, nie wykonuje zadanych ćwiczeń, nie robi notatek, nie posiada ćwiczeń,
zeszytu lub podręcznika)otrzymuje „-„. Za sześć plusów uczeń otrzymuje 6p, za sześć minusów 1p.
Uczeń może zdobyć więcej niż jeden „+” lub „-” podczas jednej lekcji.
Brak przygotowania spowodowany dłuższą chorobą lub szczególnymi wypadkami losowymi
rozpatruje się indywidualnie.
4. Kryteria ocen :
W klasie 1 przy ocenie brane jest przede wszystkim pod uwagę:
 Opanowanie materiału w mowie
 Rozumienie tekstu słuchanego
 Zaangażowanie w pracę na lekcji
 Przygotowanie do lekcji
 Systematyczne i terminowe odrabianie zadań domowych
W klasach 2-3 kryteria przedstawiają się następująco:
STOPIEŃ WYBITNY - 6 pkt:
uczeń w pełni opanował materiał. Poznane wyrazy i wyrażenia stosuje swobodnie i bezbłędnie.
Potrafi łączyć je w dłuższe zdania. Płynnie czyta proste zdania i prawidłowo wymawia wyrazy.
Zawsze odrabia zadania domowe, jest bardzo aktywny na lekcjach.
STOPIEŃ WYSOKI – 5 pkt:
uczeń bardzo dobrze opanował materiał, sprawnie czyta i wypowiada się prostymi zdaniami,
posiada dobrą wymowę, odrabia sumiennie zadania domowe, jest aktywny na lekcji i przygotowany

STOPIEŃ ŚREDNI – 4 pkt:
uczeń opanował poznawany materiał w stopniu dobrym, powoli czyta i wypowiada proste zdania,
sporadycznie ma problemy z poprawną wymową. Przeważnie odrabia zadania domowe, jest dość
aktywny na lekcji
STOPIEŃ ZADOWALAJĄCY - 3 pkt:
uczeń opanował poznawane wyrazy i wyrażenia w stopniu dostatecznym. Odczytuje typowe
wyrazy i wcześniej usłyszane proste zdania. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami. Często ma
problemy z wymową. Dość często nie odrabia zadań domowych. Rzadko jest aktywny na lekcji.
STOPIEŃ NISKI - 2 pkt:
uczeń ma braki w opanowaniu podstawowego słownictwa, rozpoznaje poznane wyrazy, ma jednak
trudności z ich odczytaniem. Ma problemy z wymową wyrazów. Sporadycznie odrabia zadania
domowe, nie udziela się na lekcji, często bywa nieprzygotowany.
NIE OPANOWAŁ – 1 pkt:
uczeń nie jest w stanie opanować podstawowego słownictwa, ma znaczne trudności z czytaniem,
mówieniem i pisaniem typowych wyrazów. Bardzo słaba wymowa. Notorycznie nie odrabia zadań
domowych, często jest nieprzygotowany.

