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Opracowano na podstawie : 
 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 

sprawie podstawy programowej dla szkoły podstawowej 

• Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku. 

 Programu nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap 

edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej. Język angielski w nauczaniu 

zintegrowanym  

I Podstawowe informacje 

a) Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową, 

standardy edukacyjne oraz podręczniki szkolne. 

b) Każda ocena jest jawna i wpisywana do dziennika. 

c) Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może 

pisać z całą klasą, to powinien to zrobić w ciągu 2 tygodni, w terminie 

określonym przez nauczyciela. 

d) Wszystkie zadania domowe są obowiązkowe. Brak pracy domowej jest 

zaznaczany w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń dziecka pieczątką lub wpisem 

„brak pracy domowej”. Nieuzupełnienie brakującej pracy domowej skutkuje 

obniżeniem oceny za zeszyt lub zeszyt ćwiczeń o 1 stopień. 

e) Nauczyciel dokonuje podsumowania i analizy popełnionych błędów, 

stwarzając uczniom możliwość poprawy.  

f) Uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń oraz przynoszenia podręcznika. 



g) Uczeń, który był nieobecny na 1-2 ostatnich lekcjach jest zobowiązany do 

nadrobienia materiału we własnym zakresie. W przypadku dłuższej 

nieobecności należy skonsultować się z nauczycielem. 

h) Obowiązkowe podręczniki: 
kl. I – podręcznik „Explore Treetops dla kalsy I”  
kl. II - podręcznik„Explore Treetops dla kalsy II”   
kl. III – podręcznik „Explore Treetops dla klasy III” 

 
i) Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: 
podręcznik,  
zeszyt ćwiczeń,  
zeszyt przedmiotowy,  
przybory do pisania, 
klej, 
nożyczki, 
kredki 

 
II Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów edukacyjnych uczniów: 
 
a) Ocenianiu bieżącemu podlegają: 
• Praca na lekcji 
• Zadania domowe- kompletność, samodzielność, poprawność 
• Uzupełnianie zeszytu ćwiczeń 
• Prowadzenie zeszytu przedmiotowego  (systematyczność i poprawność) 
• Aktywność na zajęciach 
b) Ocenianiu okresowemu podlegają: 
• Kartkówki 
• Pisemne prace klasowe mające na celu sprawdzenie wiadomości z 
danego rozdziału; zapowiadane z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórzeniem 
wiadomości. Sprawdzone i ocenione przez nauczyciela prace klasowe dzieci 
przedstawiają opiekunom do podpisania, a następnie zwracają je nauczycielowi. 
• Umiejętności: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie 
c) Zadania dodatkowe: praca projektowa 
Praca projektowa podlega następującym kryteriom oceniania: 
-poprawność leksykalno-gramatyczna wykonanego zadania 
-praca indywidualna jako część całości, praca w parach lub zespołowa, 
zaangażowanie 
-sposób zdobywania brakujących informacji, źródła 
-estetyka projektu 
 
 
III Sposoby oceniania: 

1. Bieżące,  
2. Śródroczne- tzw. „karta postępów w nauce” 
3. Roczne - tzw. „roczna ocena opisowa”.  

 
Bieżące osiągnięcia uczniów oceniane są w następujący sposób: 

1. Za pomocą skali punktowej wyrażonej cyframi w kl 1 i 2: 



a) np – nieprzygotowanie, 
b) 3 pkt - zadowalające opanowanie widomości i umiejętności, 
c) 4 pkt - dobre opanowanie widomości i umiejętności, 
d) 5 pkt - bardzo dobre opanowanie widomości i umiejętności, 
e) 6 pkt - wyśmienite opanowanie widomości i umiejętności. 
2. W klasie trzeciej ocenianie bieżące wyrażone jest w stopniu. 
3. Ustnie – wszelkie osiągnięcia i umiejętności uczniów; 
4. Pisemnie w formie wyrazów lub krótkich zdań;  
5. Za pomocą pieczątek 

 
Kryteria oceny prac pisemnych (testów, kartkówek) kl 1-3: 
96% - 100% - 6 (punktów) 
90% -   95% - 5 (punktów) 
75% -   89% - 4 (punkty) 
50% -   74% - 3 (punkty) 
33% -   49% - 2 (punkty) 
0%- 32%- zadanie niezaliczone; uczeń proszony jest o wykonania zadania jeszcze 
raz w indywidualnie ustalonym terminie. 
 
 
Aktywność na lekcjach języka angielskiego: 
Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest plusem. 6(+) zamieniane są na 6 
punktów, oraz pieczątkami „ very good, great” itp. Jedna pieczątka „great” jest 
równoważna jednemu +. 
 
Prace domowe: 
Za wykonanie pracy domowej dla chętnych, bądź innego nieobowiązkowego 
zadania, dziecko otrzymuj pieczątkę „koronę” lub „very good”, która jest 
równoznaczna z otrzymaniem „+”. 6 „+” daje 6 punktów. 
Każda nieodrobiona praca domowa ( bez uzasadnionej przyczyny) skutkuje 
wpisaniem uwagi do zeszytu lub zeszytu ćwiczeń. Uwagę tę dziecko musi dać 
opiekunowi do podpisania oraz uzupełnić na następną lekcję. 
 
 
Wiedzę i umiejętności uczniów kl 1 i 2 ocenia się w skali 1 – 6 punktów, w kl. 3 w 
stopniach. 
 
6 punktów/ ocenę celująca (kl 3) otrzymuje uczeń który: 

• osiągnął niemal 100% umiejętności wymaganych w obowiązującym programie 
nauczania. 

• Posiadł wiedzę i umiejętności wymagane w programie nauczania. 

• Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia także poza lekcjami. 

• Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

• W sposób spontaniczny odpowiada na pytania nauczyciela. 

• Wypowiada się w sposób logiczny a jego wymowa jest prawidłowa. 

• Jest aktywny na lekcji. 

• Odrabia wszystkie zadania domowe starannie, poprawnie, systematycznie i w 

ciekawy sposób. 

• Dobrze pracuje na lekcji, jego praca nie budzi żadnych zastrzeżeń. 



 
 
5 punktów/ ocenę bardzo dobrą (kl 3) otrzymuje uczeń który: 

• Posiada pełen zasób wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania. 

• Bez problemu odpowiada na pytania i chętnie współpracuje zarówno z 

nauczycielem jak i 

z grupą. 

• Starannie odrabia wszystkie zadania domowe z drobnym,i sporadycznymi błędami. 

• Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

• Aktywnie uczestniczy w lekcji. 

 
4 punkty/ ocenę dobrą (kl 3) otrzymuje uczeń który: 

• Posiada wiadomości i umiejętności średnio trudne do opanowania. 

• Zna i rozumie nauczany materiał. 

• Potrafi właściwie użyć wiadomości zdobytych na lekcji do rozwiązywania średnio 

trudnych zadań. 

• Aktywnie uczestniczy w lekcji. 

• Odrabia wszystkie zadania domowe starannie, ale zdarzają się drobne błędy. 

 
3 punkty punktów/ ocenę dostateczną (kl 3) otrzymuje uczeń który: 

• Posiada zasób wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do 

opanowania i 

konieczne do dalszej nauki. 

• Opanował podstawy przewidziane programem nauczania i w podręczniku. Rozumie 

je, 

potrafi wytłumaczyć „własnymi słowami”. 

• Rozwiązuje zadania o umiarkowanym stopniu trudności. 

• W sposób prosty, lecz logiczny odpowiada na pytania nauczyciela. 

• W większości odrabia wszystkie zadania domowe, lecz nie zawsze wykonane są 

one poprawnie i 

starannie. 

• Jest średnio aktywny na lekcji. 

Ocenę dopuszczającą (kl 3) otrzymuje uczeń który: 
• Posiada zasób najprostszych (elementarnych) wiadomości i umiejętności. 

• Zna podstawową terminologię z danego zakresu tematycznego. 

• Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

• Ma trudności w rozumieniu podstawowych poleceń i ma problemy z korzystaniem z 

podręcznika i ćwiczeń. 

• Wykazuje w minimalnym stopniu zainteresowanie lekcją i nowymi wiadomościami. 

 

np./ ocenę niedostateczną (kl 3)otrzymuje uczeń który:   
• Nie opanował minimalnych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania, co uniemożliwia mu zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu w klasie 

programowo wyższej. 



• Nie rozumie podstawowych pytań i poleceń nauczyciela. 

• Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

• Nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi 

korzystać z podręcznika. 

• Jest bierny na lekcji i nie wykazuje zainteresowania lekcją. 

• Nie odrabia zadań domowych. 

• Prace klasowe, testy, sprawdziany, praca w grupie sprawiają mu dużą trudność. 

 


