
Szkoła Podstawowa im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie  

ROK SZKOLNY 2021/2022  

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (PZO) 

OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

ROK SZKOLNY 2021/2022  

KLASY I-III  

Nauczyciel przedmiotu: Kamila Urbaniak   

1. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu.  

2. Uczeń ma obowiązek wklejania skserowanych materiałów do zeszytu  

3. Uczeń przychodzi na lekcję przygotowany – ma zeszyt, podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz nauczył się 

materiału z trzech ostatnich lekcji (wklejki w zeszycie).  

4. Jeśli uczeń jest nieprzygotowany do zajęć – nie ma zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub nie 

nauczył się materiału z trzech ostatnich lekcji, zgłasza to nauczycielowi na początku zajęć. Za 

nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje kropki, czwarta i każda kolejna kropka (w tym samym 

półroczu) skutkuje oceną niedostateczną (1).   

5. Za aktywność na lekcji, pracę na lekcji lub zadanie domowe uczeń może otrzymać plusy. Każde cztery 

plusy to ocena bardzo  dobra (5), natomiast każde pięć plusów stanowi ocenę celującą (6).  

6. W klasach I – III obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego (oceny cząstkowe).  

  

6 – Wspaniale! Pracujesz samodzielnie i bezbłędnie. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je.   

                          Należą Ci się gratulacje!  

5 – BRAWO! Bardzo dobrze pracujesz.   

4 – DOBRZE PRACUJESZ! Poćwicz jeszcze, aby osiągnąć lepsze wyniki.  

3 – PRACUJESZ POPRAWNIE! Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace.   

2 – ZBYT MAŁO PRACUJESZ! Osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż więcej wysiłku, bądź 

aktywniejszy. Skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.   

1 – PRZYKRO MI! Nie opanowałaś/eś danej umiejętności!  

7.....Ocena śródroczna i roczna NIE jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy wystawianiu oceny    

………...śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny cząstkowe, wysiłek, wkład pracy 

………...i zaangażowanie oraz możliwości ucznia.  

 

8. WAŻNE: Ocena z języka angielskiego na koniec I i II półrocza (ocena śródroczna i roczna)   

JEST OCENĄ OPISOWĄ.  

9. Uczniowie mogą otrzymać ocenę za (waga):  

- test (4)  

- kartkówkę (2)  

- odpowiedź ustną (2)  

- zadanie domowe (1)  

- aktywność (1)                                              

- pracę na lekcji (1)  

- piosenkę (2)                                                     

- wiersz (2) - rymowankę (2)  

- konkurs – osiągnięcie wyniku na etapie rejonowym/wojewódzkim (4), osiągniecie w konkursach na   

etapie szkolnym (2).   

  

11. Jeśli uczeń nie pisał testu/sprawdzianu, musi go napisać w terminie ustalonym z nauczycielem. Każdy 

uczeń ma prawo do poprawy prac pisemnych (testów/sprawdzianów), z których otrzymał ocenę 

niedostateczną (1). Ocenę można poprawić jednorazowo.   

12. W razie nieobecności uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w ciągu dwóch tygodni.    

  
  
UCZEŃ ……………………………….             RODZIC ……………………………            NAUCZYCIEL ………………………………..…  


