Ocenianie przedmiotowe z języka angielskiego
dla klas IV i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego stanowi uszczegółowienie przepisów dotyczących
oceniania, które są zawarte w statucie Szkoły Podstawowej nr 4.
1. Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności językowe oraz postawa i aktywność podczas
zajęć lekcyjnych.
2. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:
a) Znajomość słownictwa: co najmniej raz w tygodniu nauczyciel sprawdza, w formie
pisemnej (kartkówka) bądź ustnej, stopień opanowania słownictwa z maksimum trzech
ostatnich lekcji lub z partii materiału wyznaczonej przez nauczyciela. Przewiduje się co
najmniej pięć ocen w tym obszarze. Oceny mają wagę „2”.
b) Znajomość gramatyki: opanowanie gramatyki sprawdzane jest w formie pisemnej
(kartkówka) bądź ustnej z danego zagadnienia gramatycznego. Przewiduje się co najmniej
dwie oceny w tym obszarze. Oceny mają wagę „2”.
c) Umiejętność czytania ze zrozumieniem: co najmniej jedna ocena w semestrze. Ocena ma
wagę „2”
d) Umiejętność rozumienia ze słuchu: co najmniej jedna ocena w semestrze. Ocena ma wagę
„2”
e) Mówienie: odpowiedź ustna obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji bądź
z wyznaczonej przez nauczyciela partii materiału, co najmniej jedna ocena w semestrze
f) Pisanie: krótka wypowiedź pisemna (50 – 100 słów) na zadany temat, co najmniej jedna
ocena w semestrze. Ocena ma wagę „2”
g) Prace projektowe – prace wykonane w grupach na dany temat, co najmniej jedna ocena
w roku. Ocena ma wagę „2”
h) Aktywność na lekcji: ocenianie odbywa się na bieżąco i odnotowane jest w zeszycie
przedmiotowym ucznia znakiem „+” lub innym symbolem (pieczątka, naklejka) wraz
z podpisem nauczyciela. Pięć kolejnych plusów skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny
bardzo dobrej z aktywności. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wpisać ocenę
bardzo dobrą z aktywności bez wymaganej liczby pięciu plusów.
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3. Zadania domowe: Brak zadania domowego (bz) uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji
Uczeń ma obowiązek odrobić zaległe zadanie i okazać je nauczycielowi na lekcji następnej.
4. Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją brak przygotowania do zajęć
lekcyjnych, lecz nie dotyczy to kartkówek, zapowiedzianych prac kontrolnych oraz zajęć, na
których wystawiana jest ocena końcowa. Brak przygotowania odnotowuje się skrótem „np.”
5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia lub korzystania z niedozwolonych
źródeł uczeń jest zobowiązany do napisania pracy ponownie, samodzielnie w wyznaczonym
przez nauczyciela terminie.
6. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne, uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji.
Przechowywanie prac zgodnie z zapisem w Statucie.
7. Poprawione prace nauczyciel przedmiotu oddaje uczniowi do dwóch tygodni.
8. Każda ocena może być przez ucznia poprawiona na warunkach ustalonych w statucie.
9. Nauczyciel może stosować elementy oceniania kształtującego.
10. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego w estetycznej formie i do
udostępniania zeszytu nauczycielowi do wglądu. Zeszyt nie podlega ocenie.
11. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia,
dlaczego wystawił taką ocenę (czego w wypowiedzi zabrakło i uniemożliwiło zdobycie wyższej
noty).
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