
 
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  DLA UCZNIÓW                  

KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 120 W ŁODZI  
 
 

Klasa pierwsza 
1. W zakresie języka angielskiego ocenia się następujące aktywności 

 
1.1. Odpowiedzi ustne- posługiwanie się słownictwem opracowanym podczas realizacji 

programu nauczania 

1.2. Prace domowe 

     a/ dopuszcza się brak pracy domowej (uczeń otrzymuje zapis braku pracy domowej  

         w zeszycie, w  zeszycie ćwiczeń i minus);  

     b/ po uzupełnieniu braków minus ulegnie poprawie;  

     c/ nie dopuszcza się otrzymania dwóch minusów za brak tej samej pracy domowej; 

1.3. Aktywność na lekcji języka angielskiego- oceniana na bieżąco 

1.4. Dopuszcza się stosowanie sprawdzianów w II półroczu 
    a/ sprawdziany pisane będą po zakończonym dziale poprzedzonym lekcją     

        powtórzeniową 

 
Podczas redagowania oceny opisowej (śródrocznej i rocznej) nauczyciel bierze  
pod uwagę systematyczną pracę ucznia oraz jego widoczne postępy w nauce. 
 
2. Poprawa ocen 
Uczeń ma możliwość poprawy ocen C, D z odpowiedzi ustnych,  

prac domowych, sprawdzianów. Poprawa oceny ze sprawdzianu nastąpi  

po  wcześniejszym  uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

 
 
 

Klasa druga i trzecia 
1. W zakresie języka angielskiego ocenia się następujące aktywności 
 
1.1. Odpowiedzi ustne- posługiwanie się słownictwem opracowanym podczas realizacji 

programu nauczania 

1.2. Prace domowe  

     a/ dopuszcza się brak pracy domowej (uczeń otrzymuje zapis braku pracy domowej              

          w zeszycie, zeszycie ćwiczeń i minus); 

     b/ po uzupełnieniu braków minus ulegnie poprawie;  

     c/ nie dopuszcza się otrzymania dwóch minusów za brak tej samej pracy domowej; 

1.3. Aktywność na lekcji języka angielskiego- oceniana na bieżąco 

1.4. Sprawdziany pisane będą po zakończonym dziale poprzedzonym lekcją 

        powtórzeniową  

1.5. Sprawdzian Trzecioklasisty pisany będzie na zakończenie I etapu edukacyjnego 
 
Podczas redagowania oceny opisowej (śródrocznej i rocznej) nauczyciel bierze  
pod uwagę systematyczną pracę ucznia oraz jego widoczne postępy w nauce. 



 
2. Poprawa ocen 

Uczeń ma możliwość poprawy ocen C, D z odpowiedzi ustnych,   

prac domowych, sprawdzianów. Poprawa oceny ze sprawdzianu nastąpi  

po  wcześniejszym  uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

Uczeń klasy trzeciej, w drugim semestrze, oceniany cyfrowo, ma możliwość              

poprawy oceny dostatecznej, dopuszczającej, niedostatecznej z odpowiedzi   

ustnych,  prac domowych, sprawdzianów. Poprawa oceny ze sprawdzianu nastąpi   

po   wcześniejszym  uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

 

 

 

Uczniowie klas I-III 
 
3.  Ocenianie uczniów o specyficznych trudnościach w nauce 
a/  nauczyciel nie odpytuje ucznia z głośnego czytania tekstu przy klasie 

b/  nie ocenia błędów w pisowni 

c/   ze względu na wolne tempo pisania lub/i czytania nauczyciel  może wydłużyć czas 

      pisania sprawdzianu lub zmniejszyć ilość ćwiczeń 

d/  nauczyciel kontroluje stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia 

      poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów 

e/  stosuje różne formy i metody pracy podczas swoich lekcji 

 

 
4. Indywidualizacja pracy 

      a/  dostosowanie tempa nauczania do możliwości ucznia 

      b/  indywidualizacja wymagań  

      c/  różnicowanie trudności ćwiczeń na lekcjach języka angielskiego 

      d/  praca w parach, w grupach (uczniowie o zróżnicowanym poziomie wiedzy) 

      e/  stosowanie pochwał na lekcjach (aktywność, dobra odpowiedź lub wykonane   

           ćwiczenie) 

  

 


