PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
Nauczyciel: mgr Beata Pastuszak
Klasa: IV - VI
Podręcznik: Team Up 1, Team Up 2, Project 3
ZASADY OGÓLNE
Przedmiotowy System Oceniania ma na celu:
1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
2) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia
do dalszej pracy,
3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Formy aktywności:
a) prace klasowe i testy ustne (1-2 godziny lekcyjne) muszą być
zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone wpisem
do dziennika i lekcją powtórzeniową
b) sprawdziany (10–20 min) obejmują treści nauczania z ostatnich trzech
lekcji, mogą być przeprowadzone bez uprzedzenia
c) kartkówki (do 15 min) dotyczą ostatniego tematu; mogą być
przeprowadzone bez zapowiedzi
d) czytanie
e) projekty
f) zadania domowe
g) aktywność ( zaangażowanie w lekcję, udział w konkursach)
1. Materiały obowiązkowe na lekcji języka angielskiego:
a) Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń,
b) Zeszyt przedmiotowy w kratkę lub w linie,
c) Przybory do pisania.
Zarówno zeszyt przedmiotowy jak i zeszyt ćwiczeń może być sprawdzany
i oceniany pod kątem staranności i systematyczności pracy ucznia.
2. Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza na początku lekcji, nie więcej
niż 3 razy w semestrze. Każde następne nieprzygotowanie powoduje
otrzymanie oceny niedostatecznej. Przez nieprzygotowanie rozumie się
nieopanowanie przerobionego materiału a także brak zadania lub
któregokolwiek z materiałów obowiązkowych.
3. Przerobiony dział materiału kończy się ustnym testem ze słówek
oraz pracą klasową zapowiedzianymi z minimum tygodniowym
wyprzedzeniem.
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4. Wiedza uczniów będzie również sprawdzana poprzez regularne kartkówki
(z ostatniego tematu) oraz sprawdziany.
5. Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie, pracy klasowej lub na teście
ustnym ma obowiązek je zaliczyć w terminie ustalonym przez nauczyciela.
Niezgłoszenie się ucznia do nauczyciela w celu uzupełnienia zaległości
powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
6. Uczeń ma prawo do poprawy niesatysfakcjonującej go oceny z pracy
klasowej oraz testu ustnego w czasie pozalekcyjnym do 2 tygodni (tylko
jeden raz). Obie oceny zostają odnotowane w dzienniku.
7. Aktywność na lekcji będzie oceniana „+”.
8. Brak pracy na lekcji, przeszkadzanie, niewykonywanie poleceń
nauczyciela będzie skutkowało otrzymaniem „-”.
9. Dziesięć „+” daje ocenę bardzo dobrą, dziesięć „-” ocenę niedostateczną.
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
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PUNKTACJA FORM SPRAWDZAJĄCYCH, PISEMNYCH i USTNYCH
Test na 10 punktów
10 – 9
Bardzo dobry
8,5
Bardzo dobry 8
+ Dobry
7
Dobry
6,5
Dobry 6
+ Dostateczny
5
Dostateczny
4,5
Dostateczny 4
+ Dopuszczający
3
Dopuszczający
2,5
Dopuszczający 2–0
Niedostateczny

Test na 25 punktów
25.23
Bardzo dobry
22
Bardzo dobry 21
+Dobry
20-18
Dobry
17
Dobry 16
+Dostateczny
15-13
Dostateczny
12
Dostateczny11
+Dopuszczający
10-8
Dopuszczający
7
Dopuszczający 6-0
Niedostateczny

Test na 15 punktów
13.15
Bardzo dobry
12,5
Bardzo dobry 12
+ Dobry
9.11
Dobry
8,5
Dobry 8
+ Dostateczny
5-7
Dostateczny
4,5
Dostateczny 4
Dopuszczający
3,5
Dopuszczający3-0
Niedostateczny

Test na 30 punktów
30.27
Bardzo dobry
26
Bardzo dobry25
+Dobry
24-21
Dobry
20
Dobry19
+ Dostateczny
18-15
Dostateczny
14
Dostateczny13
+Dopuszczający
12-9
Dopuszczający
8
Dopuszczający7-0
Niedostateczny

Test na 20 punktów
20 – 17
Bardzo dobry
16,5
Bardzo dobry 16
+ Dobry
15-12
Dobry
11,5
Dobry 11
+Dostateczny
10-7
Dostateczny
6,5
Dostateczny6
+ Dopuszczający
5
Dopuszczający
4,5
Dopuszczający 4-0
Niedostateczny

Test na 35 punktów
35-31
Bardzo dobry
30
Bardzo dobry29
+Dobry
28-24
Dobry
23
Dobry22
+ Dostateczny
21-17
Dostateczny
16
Dostateczny15
+Dopuszczający
14-10
Dopuszczający
9
Dopuszczający8-0
Niedostateczny
Test na 40 punktów
40-35
Bardzo dobry
34
Bardzo dobry33
+ Dobry
32-27
Dobry
26
Dobry25
+Dostateczny
24-19
Dostateczny
18
Dostateczny17
+Dopuszczający
16-11
Dopuszczający
10
Dopuszczający9-0
Niedostateczny

3

