PRZEDMIOTOWY SYSTEM
OCENIANIA
Język angielski

3 WRZEŚNIA 2018
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 W BRZEGU DOLNYM
Grażyna Dziwińska

I Cele PSO
1.

Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach z zakresu
języka angielskiego.

2.

Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

3.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.

4.

Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnego procesu
uczenia się i rozwoju.

5.

Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach i
specjalnych uzdolnieniach ucznia.

6.

Dostarczanie nauczycielowi informacji o poziomie osiągania przyjętych celów
kształcenia z języka angielskiego. Doskonalenie organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej przez nauczyciela języka angielskiego.

II Zasady PSO
1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem
Oceniania (WSO), który jest zapisany w Statucie Szkoły.
2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w
opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i
realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę.
W tym celu na początku cyklu przeprowadzona jest diagnoza wstępna, której wyniki
podlegają potem porównaniu z przeprowadzonymi diagnozami w trakcie cyklu.
3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności
uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.
4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie
poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka
angielskiego.
5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (na podstawie orzeczeń,
opinii PPP oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników
placówki)
6. Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić:
a) informowanie ucznia, rodzica/opiekuna prawnego i nauczyciela o poziomie
osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia;
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b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron;
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywanie
ewentualnych trudności jak i wskazywanie sposobów pracy nad nimi;
e) motywowanie ucznia do dalszej pracy.
7. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym
w WSO.
8. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jawne, a
sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach
określonych w WSO.
9. Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela ( w sposób określony w Statucie)
10. Oceny z prac pisemnych np. sprawdzianów czy testów, można poprawić w ciągu 2
tygodni. Termin poprawy wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem. Daną
pracę można poprawić tylko raz.
11. Uczeń ma dwa tygodnie na poprawienie oceny. Ocena z poprawy jest wpisywana do
dziennika obok oceny wyjściowej.
12. Nauczyciel ma dwa tygodnie na oddanie prac pisemnych, które ma obowiązek
omówić, wskazując błędy i dobre rozwiązania, na lekcji.
13. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (od 3-7
lub więcej dni)
14. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczających. Na
swoja ocenę uczeń pracuje cały rok.
15. Śródroczną i roczną ocenę celującą może otrzymać uczeń, który oprócz cząstkowych
ocen celujących i bardzo dobrych, uzyskał tytuł laureata z konkursów języka
angielskiego, brał udział w dodatkowych wydarzeniach promujących naukę języka
angielskiego (przedstawienia, koncerty, konkursy itp.).
17. Przy ocenianiu ucznia brane są pod uwagę zalecenia Poradni PsychologicznoPedagogicznej
III Sposoby sprawdzania i dokumentowania osiągnięć edukacyjnych
a) stopień
b) pochwała
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c) ocena opisowa
d) plusy/minusy
Formy:
1. USTNE (poziom wiadomości i umiejętności) odpytywanie / odpowiedz ustna- praca
na lekcji
2.

PISEMNE (poziom wiadomości i umiejętności)
-kartkówki- obejmują zakres materiału od jednej do trzech ostatnich lekcji
-sprawdziany gramatyczne –obejmujące dany dział gramatyki
-dyktando lub zadania z rozumienia ze słuchu (listening comprehension)– pisanie ze
słuchu (sprawdzanie umiejętności pisania wyrazów i zdań w języku angielskim)
-testy- obejmują zakres materiału z kilku kolejnych działów oraz powtórki.
-testy pisemne po każdym rozdziale (Unit test).
-zadania domowe- w większości ćwiczenia zadawane z zeszytu ćwiczeń (w książce
lub na kserokopii), zeszycie przedmiotowym oraz podręczniku. Sporadycznie prace
pisemne bazujące na wcześniej omawianych strukturach oraz słownictwie.
-dłuższa wypowiedz pisemna- wypowiedz pisemna bazująca na wcześniej omawianych
strukturach gramatycznych oraz słownictwie. Wykonywana podczas zajęć przez
indywidualnych uczniów, w parach lub' grupach najmniej trzyosobowych. Prace mogą
być również zadane do domu.
-zeszyt / zeszyt ćwiczeń/kserokopie- ocena za systematyczne prowadzenie zeszytu oraz
zeszytu ćwiczeń lub kontrola systematyczności odrabiania prac domowych i
prowadzenia notatek
Każdy uczeń powinien prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń oraz
posiadać podręcznik. Brak wyżej wymienionych materiałów jest traktowany /
rozumiany jako nieprzygotowanie do zajęć, co powoduje wpis do dziennika.

Częstotliwość
1. Uczeń zawsze powinien być przygotowany z trzech ostatnich lekcji. Wszystkie
zdobyte umiejętności i wiadomości nie ulegają przedawnieniu, tzn. uczeń powinien
zawsze wykazywać się ich znajomością, gdyż wcześniej zdobyte umiejętności i
wiadomości stanowią podstawie (bazę wyjściową) do poszerzania i pogłębiania
kolejnych umiejętności i wiadomości.
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-kartkówki- dotyczą trzech ostatnich lekcji, wiec nauczyciel ma prawo przeprowadzać
je w dowolnym czasie bez zapowiedzi
-testy- zakres materiału z kilku kolejnych działów oraz powtórki. Zapowiedziane, z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel dokonuje wpisu w dzienniku
lekcyjnym. W rubryce tematu pojawia się słowo 'Test/ Sprawdzian’.
-zadania domowe- mogą wystąpić po każdej godzinie lekcyjnej, ale nie muszą.
-dłuższe wypowiedzi pisemne- w zależności od programu.
-zeszyty przedmiotowe- nauczyciel kontroluje zeszyty podczas lekcji, podczas
wykonywania zadań przez uczniów. Raz w semestrze nauczyciel może dokonać
generalnej kontroli zeszytów przedmiotowych.
-zeszyty ćwiczeń/kserokopie- nauczyciel sprawdza systematyczność wykonywania
zadań. Generalnej kontroli może dokonać raz w semestrze lub podczas sprawdzania
zadań zadanych na ocenę. Każde braki uczniowie zobowiązani są uzupełnić!
Braki zadań domowych są odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Uczeń może w ciągu
półrocza dwukrotnie zgłosić przed lekcją brak zadania domowego, za trzecim razem
lub jeśli zgłosi to podczas sprawdzania, otrzymuje minus. Trzy minusy skutkują
wstawieniem oceny niedostatecznej. Jeżeli zadanie domowe było do odrobienia w
zeszycie, ćwiczeniach, książce lub na kserokopii, a uczeń zgłosi brak powyższych, jest
to równoczesne z brakiem zadania domowego.
Sposoby oceniania
a) ustne
- pochwałą
- oceną cyfrową
b) pisemne
Ocenianie oznacza się według skali ocen liczbowych od, 1 do 6, którym
przypisane są następujące określenia stopnia opanowania materiału przez
ucznia:
6 (celująca) - wybitne osiągnięcia powyżej standardu
5 (bardzo dobra) - powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami
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4 (dobra)- generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów
3 (dostateczna)- zadowalający, ale ze znaczącymi / istotnymi brakami.
2 (dopuszczająca)- praca i wyniki spełniają podstawowe kryteria.
1 (niedostateczna) uczeń winien uzupełnić podstawowe braki w opanowaniu materiału.
Praca na lekcji
Za pracę podczas zajęć uczeń może otrzymać '+' lub za brak pracy '-' Za 3 plusy uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą, natomiast za trzy minusy ocenę niedostateczną. Plusem
oznacza się również uzupełnienie zadania, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną.
Każde inne formy pracy (prezentacje, plakaty, prace dodatkowe) są oceniane i wpisywane do
dziennika z odpowiednim oznaczeniem.
Prace pisemne np. kartkówki, sprawdziany, testy, oceniane są za pomocą punktacji liczbowej,
według przeliczeń procentowych:
100% i / lub zadanie dodatkowe - celujący
99- 90 % - bardzo dobry
89 - 75 % - dobry
74 - 50 % - dostateczny
49 - 30 % - dopuszczający
29 % i mniej – niedostateczny
Do każdej z ocen cyfrowych jest dołączony komentarz.
Odmowa pisania testu, sprawdzianu, kartkówki lub oddanie pustej kartki równoznaczne z
otrzymaniem oceny niedostatecznej z w/w pracy.
Prace pisemne w formie projektów mogą być wykonywane przez uczniów indywidualnie, w
parach lub w grupach najmniej trzyosobowych. Wszystkie prace podlegają ocenie cyfrowej.
Do każdej z ocen cyfrowych jest dołączony komentarz ustny lub pisemny.
Termin oddawania prac pisemnych:
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a)

jeżeli praca jest wykonywana podczas zajęć lekcyjnych, praca powinna być oddana pod
koniec ostatniej z godzin lekcyjnych, podczas, których prace są wykonywane. Jeżeli
praca nie zostanie oddana w ciągu najbliższego tygodnia uczeń otrzymuję ocenę
niedostateczną.

b)

Jeżeli praca jest zadana do domu, uczeń zobowiązany jest dostarczyć ją w określonym
terminie. Jeżeli praca nie zostanie oddana w ciągu najbliższego tygodnia uczeń
otrzymuję ocenę niedostateczną.

c)

Nauczyciel może wyznaczyć indywidualnie termin oddawania danych prac.

Za wszelkie nieoddanie prace w ustalonym przez nauczyciela terminie (wypracowania,
zeszyt, ćwiczenia) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas III a,b,c
I. Uczeń powinien opanować cztery podstawowe sprawności językowe:
1. Sprawność mówienia sprawdzana jest za pomocą następujących technik:
• odgrywanie ról
• udzielanie i uzyskiwanie informacji
• relacjonowanie
• negocjowanie z partnerem
• tworzenie dialogów
• odpowiedzi na pytania
• opisywanie ilustracji
• udział w dyskusji, wyrażanie opinii, argumentowanie
• prezentacja tematu
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2. Sprawność rozumienia ze słuchu polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu oraz
zawartych w nim informacji szczegółowych sprawdzana jest za pomocą następujących
technik:
•zadania prawda / fałsz
•zadania na uzupełnianie luk w zapisie na podstawie wysłuchanych informacji
•odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu
•znajdowanie i poprawianie błędnych informacji w tekście czytanym na podstawie
tekstu słuchanego
•sporządzanie notatek / wynotowanie informacji na podstawie tekstu słuchanego
•porządkowanie fragmentów wysłuchanej rozmowy w poprawnej kolejności
•poprawne łączenie sformułowań na podstawie wysłuchanego tekstu
•przyporządkowanie występującym w tekście scenkom poszczególnych wypowiedzi
•przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób występujących w tekście
•podkreślanie właściwych informacji na podstawie wysłuchanego tekstu

3. Sprawność czytania ze zrozumieniem polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu
oraz zawartych w nim informacji szczegółowych sprawdzana jest za pomocą następujących
technik:
•zadania wielokrotnego wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą)
•zadania prawda / fałsz
•odpowiedzi na pytania do tekstu
•streszczanie tekstu
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•sporządzanie notatek w oparciu o przeczytany tekst
•podział określeń na pozytywne i negatywne
•wyszukiwanie antonimów
•porządkowanie wydarzeń w kolejności, w jakiej powinny wystąpić w tekście
•przyporządkowanie tytułów / śródtytułów poszczególnym częściom tekstu
•uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu
•przyporządkowanie brakujących zdań w tekście
• przyporządkowanie imion wybranym wypowiedziom
•wyszukiwanie informacji w poszczególnych wersach tekstu
•przyporządkowanie fragmentów tekstu tak, aby powstały pełne wypowiedzi
•dobieranie do haseł odpowiadających im problemów

4. Sprawność pisania sprawdzana jest za pomocą następujących technik:
•uzupełnianie luk w zdaniach / tekstach
•układanie / przekształcanie, kończenie zdań
•wypełnienie ankiety, tabeli
•pisanie krótkiej lub dłuższej formy użytkowej, np.: e-mail, odpowiedź na listy
czytelników do redakcji pisma młodzieżowego, krótki życiorys
•swobodna wypowiedź pisemna na zadany temat
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II. Ocena osiągnięć ucznia – kryteria ocen
Ocenie podlegać będą następujące umiejętności:
- rozumienie mowy
- mówienie
- czytanie
- pisanie
- praca na lekcji
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który rozumie teksty językowe odtwarzane z nagrań na
taśmie zawierające się w ramach opracowanego materiału nauczania oraz częściowo
wykraczające poza ten materiał:
•

Potrafi bezbłędnie przekazać wiadomość przy użyciu bogatego słownictwa, wzorców
intonacyjnych i bardzo dobrej wymowie.

•

Mówi spójnie bez wahania.

•

Tworzy dłuższe samodzielne wypowiedzi ustne i pisemne poprawne pod względem
gramatycznym.

•

Samodzielnie przygotowuje teksty.

•

Potrafi uchwycić sens wypowiedzi częściowo niezrozumiałej.

•

Potrafi wyszukać szczegółowe informacje w tekstach.

•

Umie w naturalne sposób włączyć się do rozmowy i wypowiedzieć swoje zdanie w
nauczanym języku.

•

Bierze aktywny udział w zajęciach.

•

Osiąga dobre wyniki w konkursach i olimpiadach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
•

Rozumie i zadaje pytania, udziela odpowiedzi twierdzących i przeczących
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•

Czyta ze zrozumieniem teksty związane z tematyką wyszczególnioną w programie.

•

Potrafi napisać krótkie wypracowanie wg podanego modelu.

•

Stosuje podstawowe reguły gramatyczne w ramach przyswojonego materiału
programowego.

•

Bierze aktywny udział w lekcji i wykazuje dużą samodzielność w ćwiczeniach
wykonywanych na zajęciach.

•

Odrabia systematycznie zadania domowe.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
•

Rozumie polecenia nauczyciela.

•

Rozumie większość tekstów lub dialogów.

•

Po przeczytaniu tekstu potrafi odpowiedzieć na większość pytań.

•

Czyta poprawnie i rozumie większość tekstów związanych z tematyką
wyszczególnioną w programie.

•

Zna obowiązujące słownictwo zgodnie z przerobionym materiałem.

•

Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur.

•

Odrabia systematycznie zadania domowe.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
•

Rozumie teksty krótkich dialogów, monologów odtwarzanych z nagrań lub czytanych
głośno przez nauczyciela.

•

Potrafi wyszukać podstawowe informacje z teksu.

•

Czyta poprawnie proste teksty.

•

Potrafi odpowiedzieć na proste pytania np. dotyczących danych personalnych, cech
przedmiotu itp.
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•

Potrafi stosować zwroty grzecznościowe.

•

Potrafi zapisać poprawnie wyrazy i zwroty systematycznie stosowane i utrwalane.

•

Odrabia systematycznie zadania domowe.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
•

Rozumie proste stereotypowe polecenia nauczyciela.

•

Rozumie łatwe, krótkie teksty dzięki odpowiednio dobranym kontekstom
sytuacyjnym.

•

Potrafi powtórzyć za wzorem.

•

Czyta krótkie teksty zamieszczone w podręczniku.

•

Potrafi poprawnie przepisać tekst z podręcznika lub tablicy.

•

Zna podstawowe zwroty i wyrazy często stosowane na zajęciach.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
•

Nie opanował minimum programowego.

•

Nie wykazuje zainteresowania nauka języka angielskiego.

•

Nie przynosi podręczników i zeszytu.

•

Nie odrabia zadań domowych.

•

Nie rozumie prostych poleceń.

•

Nie potrafi powtórzyć poprawnie zdania.

Szczegółowe sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i wymagania edukacyjne
niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, do
podręczników na poszczególnych poziomach nauczania zawarte są w osobnych dokumentach
dotyczących poziomów nauczania w każdej klasie.
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