Przedmiotowy system oceniania
Przedmiot : Język angielski
Nauczyciel: mgr Beata Pastuszak/ mgr Joanna Kurzyk
Klasa : I, II, III
Podręcznik: Hello Explorer 1, Super Sparks 2, Super Sparks 3
1.Materiały obowiązkowe na lekcjach języka angielskiego:
- w klasie I i II:
a) podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
b) przybory szkolne
- w klasie III:
a)podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń
b)przybory szkolne
c) zeszyt 32 kartkowy w linie
2. Ocenie będzie podlegać:
a) praca, aktywność i postawa ucznia na lekcji,
b) sposób prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego,
c) odrabianie zadań domowych,
d) znajomość piosenek,
e) znajomość słownictwa z każdego tematu leksykalnego.
3. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania do lekcji trzy razy w semestrze,
każde kolejne nieprzygotowanie będzie oznaczać ocenę niedostateczną.
Przez nieprzygotowanie rozumie się brak zadania, zeszytu lub książki. Zadanie
domowe może być sprawdzone przez nauczyciela na ocenę.
4. Praca ucznia na lekcji (lub jej brak) będzie oceniana plusami oraz minusami.
Pięć plusów będzie oznaczać ocenę bardzo dobrą, pięć minusów ocenę
niedostateczną. Zadania wykonane na lekcji w zeszycie ćwiczeń mogą być
sprawdzone przez nauczyciela na ocenę.
5. Każdy uczeń będzie pytany ze znajomości słownictwa z danego tematu
leksykalnego, z omawianego rozdziału. Otrzyma pięć obrazków, które będzie
nazywał w języku obcym. Pięć poprawnie udzielonych odpowiedzi będzie
oznaczać uzyskanie oceny bardzo dobrej, cztery- dobrej itd.
6. Każdy rozdział z książki zakończy się testem zapowiedzianym z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie klasy II i III będą musieli wykazać
się umiejętnością czytania prostych słów lub zdań w języku angielskim
oraz znajomością pisowni poznanych słów.

7. Wykonanie dodatkowych prac w ramach konkursów szkolnych, a także
udział w konkursach wiedzowych będzie nagradzany oceną celującą
z przedmiotu. Ocenę celującą na koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który
w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z języka angielskiego
określone w programie nauczania, co ma potwierdzenie w ocenach z testów.
8. Oceny odnotowywane są w karcie ucznia znajdującej się na ostatniej stronie
zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego. Rodzic zobowiązany
jest do monitorowania ocen i regularnego ich podpisywania.
Sposoby oceniania:
- stopniem
- pochwałą
- plusami / minusami
Skala ocen:
- ocena celująca – 6
- ocena bardzo dobra – 5
- ocena dobra – 4
- ocena dostateczna – 3
- ocena dopuszczająca – 2
- ocena niedostateczna – 1

