
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 

Klasy:   I-III 

Dziedzina oceniania: 

 słuchanie 

 mówienie 

 czytanie 

 pisanie 

 słownictwo 

Wymagania: 

 słuchanie - słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela z uwagą, rozumie polecenia nauczyciela, 

rozumie sens historyjek i bajek, potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego,  

 mówienie - potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem, wypowiada się pełnymi słowami / zdaniami, 

używa słownictwa poznanego na lekcjach, odpowiada na pytania i samodzielnie je zadaje 

 czytanie - czyta pojedynczymi wyrazami, czyta zdaniami, czyta głośno / cicho ze zrozumieniem 

 pisanie - pisze poprawnie ze słuchu / pamięci, potrafi napisać krótki tekst według wzoru 

 słownictwo - rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy / zobaczy, potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, 

zwierzęta, których nazwy były wprowadzane i utrwalane na lekcjach, przypomina sobie dawno poznane 

słowa, prawidłowo używa liczby mnogiej,  

Zasady wystawiania ocen cząstkowych, śródrocznych i końcoworocznych: 

 w ciągu semestru możemy otrzymać co najmniej 4 oceny cząstkowe. 

 ocena śródroczna jest wystawiania na podstawie ocen cząstkowych z uwzględnieniem przypisanej im 

„wagi” 

waga 0,6 – sprawdziany z działu (45min), odpowiedzi ustne 

waga 0,3 –kartkówki, dyktanda, czytanie 

waga 0,1 –zadania domowe, aktywność na lekcji 

Ocenę śródroczną obliczamy według wzoru:  OS = 0,6  + 0,3 + 0,1, gdzie 0,6 to średnia arytmetyczna ocen 

uzyskanych z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych, 0,3 to średnia ocen z kartkówek, dyktand, czytania, 0,1 to 

średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zadań domowych, aktywności na lekcji. 

Uczeń uzyskuje ocenę śródroczną zgodnie ze średnią ważoną odpowiednio: 

1,75  - na ocenę dopuszczającą 

2,75 – na ocenę dostateczną 

3,75 – na ocenę dobrą 

4,75 – na ocenę bardzo dobrą 

 

Ocena końcoworoczna to średnia arytmetyczna średnich ocen ważonych z każdego semestru. 

Uczeń uzyskuje ocenę końcoworoczną odpowiednio: 

1,75  - na ocenę dopuszczającą 

2,5 – na ocenę dostateczną 

3,5 – na ocenę dobrą 

4,5 – na ocenę bardzo dobrą     Opracowanie: R.Walentowicz, A.Steuden 


