
 

 

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 1-3 

 

Ocena roczna jest oceną opisową. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem  

trudności w nauce lub rozwijaniem zdolności. 

 

Na ocenę uczeń pracuje systematycznie poprzez: 

 pisanie sprawdzianów (waga: 5) i kartkówek (waga: 3, 4), 

 odrabianie zadań domowych, tworzenie projektów (waga: 3), 

 aktywny udział w zajęciach, zadania dodatkowe (waga: 3), 

 brak zadania domowego po wykorzystaniu tzw. „bz” - (waga: 2, ocena cząstkowa: 1 punkt) 

 udział w konkursach językowych (waga: 1, ocena cząstkowa: 5 punktów) 

 osiągnięcia w konkursach – I, II, III miejsce (waga: 3-5, ocena cząstkowa: 6 punktów) 

 inne: waga 1-5. 

 

Uczeń ma prawo: 

 1 raz w półroczu zapomnieć książki lub zeszytu, 

 1 raz w półroczu zgłosić brak zadania domowego. 

 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niezadowalającej z prac pisemnych w terminie 2 tygodni od momentu 

zwrotu prac przez nauczyciela (w terminie uzgodnionym przez nauczyciela). Ocena poprawiona otrzymuje 

wagę o 2 niższą niż waga wyjściowa. 

Jeżeli uczeń był nieobecny tydzień lub dłużej, ma obowiązek uzupełnić zaległości w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

Jeżeli uczeń był nieobecny podczas sprawdzianu lub kartkówki, uzupełnia zaległości w ciągu tygodnia          

(w przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień), a następnie pisze we wskazanym przez nauczyciela 

terminie.  

 

Sprawdziany są uprzednio zapowiedziane (tydzień wcześniej) i poprzedzone lekcjami powtórkowymi; 

uczniowie piszą sprawdziany po zakończeniu każdego rozdziału. 

Zagadnienia, które będą obowiązywały na sprawdzianie nauczyciel podaje na lekcji powtórzeniowej,               

a uczniowie zapisują je w zeszycie przedmiotowym. 

 

Bieżące osiągnięcia uczniów w klasach I - III są przedstawione w postaci cyfr: 

6 punktów – praca wykonana wzorowo pod każdym względem, 

5 punktów – praca wykonana bardzo starannie, z niewielką ilością błędów, 

4 punkty – praca wykonana starannie, z małą ilością błędów, 

3 punkty – praca wykonana z kilkoma błędami, które są sygnałem, że dany materiał należy powtórzyć               

i utrwalić, 

2 punkty – praca wykonana źle, ilość błędów wskazuje, że uczeń bardzo słabo opanował materiał, 

1 punkt – uczeń nieprzygotowany do zajęć, nie pracuje na zajęciach, nie opanował materiału. 

 

Przy ocenianiu prac pisemnych obowiązuje następująca skala procentowa i wynikające z niej oceny 

cząstkowe: 
100 % – 6 punktów, 

co najmniej 90 % – 5 punktów, 

co najmniej 75 % – 4 punkty, 

co najmniej 50 % – 3 punkty, 

co najmniej 30 % – 2 punkty, 

poniżej 30 % – 1 punkt. 

 

Przydatne linki: 

• strona internetowa szkoły: www.zsp5gliwice.pl, zakładka KLUB ANGLOFANA 

• www.quizlet.com  (również aplikacja) - sugestia do samodzielnego doskonalenia słownictwa 

http://www.zsp5gliwice.pl/
http://www.quizlet.com/

