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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

JĘZYKI OBCE 

Klasy 1-3 

 

I. Zasady ogólne: 

Przedmiotowy System Nauczania ma na celu:  

• Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w przyswajaniu 

nowych i utrwalaniu już nabytych wiadomości oraz umiejętności w zakresie 

rozwoju języka obcego.  

• Zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie do dalszej 

nauki.  

• Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i 

szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

II. Zasady oceniania: 

• Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami obiektywizmu w korelacji ze 

Statutem Szkoły.  

• Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem poprzez dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych oraz 

edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami specjalistów. 

• Ocenie podlegają wszystkie wymienione w dziale II, punkcie 4 

przykładowe formy aktywności.  

• Uczniowie są nagradzani słowem, gestem, uśmiechem i ocenami 

cząstkowymi 1-6 za różnorodne formy prezentacji swoich umiejętności, tj. 

zaśpiewanie piosenki, recytację, rymowanki, prawidłowe reakcje na 

polecenia, aktywność na lekcji, testy, czytanie historyjek; wykonanie pracy 

domowej, która zgodnie ze Statutem Szkoły jest dodatkową formą 

aktywności pozalekcyjnej.   
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• W klasyfikacji końcowej ocena roczna jest wyrażana przez nauczyciela-

wychowawcę edukacji wczesnoszkolnej opisowo.  

• Oceniany jest także wysiłek ucznia i postępy w nauce na podstawie 

systematycznej obserwacji. 

• Uczeń powinien być zawsze przygotowany do lekcji posiadając wymagane 

materiały i przybory.  Brak przygotowania spowodowany dłuższą 

nieobecnością lub szczególnymi wypadkami losowymi rozpatruje się 

indywidualnie.  

 

III. Oceny cząstkowe śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej 

skali: 

• znakomicie                symbol cyfrowy 6; 

• bardzo dobrze    symbol cyfrowy 5; 

• dobrze     symbol cyfrowy 4; 

• przeciętnie                symbol cyfrowy 3; 

• słabo                 symbol cyfrowy 2; 

• niezadowalająco               symbol cyfrowy 1. 

Uzyskanie oceny: 

• znakomicie oraz bardzo dobrze uznaje się za osiągnięcia powyżej oczekiwań; 

• dobrze oraz przeciętnie uznaje się za osiągnięcia zgodne z oczekiwaniami; 

• słabo oraz niezadowalająco uznaje się za osiągnięcia poniżej oczekiwań. 

 

IV. Kryteria ocen: 

Ocenę znakomicie otrzymuje uczeń, który: 

• w pełni opanował poznane wyrazy, wyrażenia i stosuje je swobodnie, potrafi 

łączyć je w dłuższe zdania; 

• płynnie czyta proste zdania i prawidłowo wymawia wyrazy; 

• dobrowolnie odrabia zadania domowe, jest bardzo aktywny na lekcjach, a jego 

wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania w danej klasie; 

• podejmuje się dodatkowych prac i prezentuje ich efekty, osiąga wysokie wyniki 

w konkursach językowych. 

Ocenę bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który: 

• bardzo dobrze opanował materiał; 
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• sprawnie czyta i wypowiada się prostymi zdaniami; 

• posiada dobrą wymowę oraz sumiennie dobrowolne zadania domowe, jest 

aktywny na lekcji i przygotowany. 

Ocenę dobrze otrzymuje uczeń, który: 

• 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. 

Ocenę przeciętnie otrzymuje uczeń, który: 

• opanował poznawane wyrazy i wyrażenia w stopniu przeciętnym; 

• odczytuje typowe wyrazy i wcześniej usłyszane proste zdania; 

• wypowiada się pojedynczymi wyrazami, często ma problemy z wymową; 

• rzadko jest aktywny na lekcji. 

Ocenę słabo otrzymuje uczeń, który: 

• ma braki w opanowaniu podstawowego słownictwa, rozpoznaje poznane wyrazy, 

ma jednak trudności z ich odczytaniem; 

• ma problemy z wymową wyrazów; 

• jest nieaktywny na zajęciach.  

Ocenę niezadowalająco otrzymuje uczeń, który: 

• nie jest w stanie opanować podstawowego słownictwa; 

• ma znaczne trudności z czytaniem, mówieniem i pisaniem typowych 

wyrazów, bardzo słabą wymowę; 

• często jest nieprzygotowany oraz jest nieaktywny na zajęciach.  
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