
 

 

PRZEDMIOTOWY 

SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKÓW OBCYCH 

obowiązujący od dnia 01 września 2021r. 

w klasach I-III 

 Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Kusocińskiego 

w Zielonej Górze 

 
Poniższe informacje stanowią uzupełnienie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w Szkole 

Podstawowej nr 10 im. Janusza Kusocińskiego w Zielonej Górze z dnia 27.08.2021r.  

 
 

1. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

lekcyjnych, prowadzenia zeszytu przedmiotowego (16 kartkowy w linie), 

przynoszenia na lekcje podręcznika z zeszytem ćwiczeń oraz odrabiania prac 

domowych. 

 

 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Rodzice/opiekunowie 

prawni mogą kontrolować postępy dziecka poprzez dziennik elektroniczny. 

Na koniec roku szkolnego uczeń oraz jego rodzice otrzymują ocenę wyrażoną 

stopniem w skali od 1 do 6. 

 

Na etapie wczesnoszkolnym stosowane są następujące oceny: 

 

celujący (6) Uczeń wykonuje pracę wzorowo, posiada wiedzę i umiejętności  

pełne, wykazuje zainteresowania przedmiotem, wykonuje 

dodatkowe zadania, bierze udział w konkursach, opanował 

zasób słownictwa przewidziany dla danej klasy. Potrafi 

prawidłowo wymówić poznane słowa i zwroty. Zna wszystkie 

piosenki i wierszyki. 

Wymagana jest 100% poprawność prac pisemnych. 

 

bardzo dobry (5)  Uczeń wykonuje pracę bezbłędnie, sprawnie i biegle. Opanował 

zasób słownictwa przewidziany dla danej klasy w stopniu 



bardzo dobrym. Potrafi prawidłowo wymówić poznane słowa i 

zwroty. Zna wszystkie piosenki i wierszyki. 

Wymagana jest 90% poprawność prac pisemnych. 

 

dobry (4) Praca ucznia zawiera drobne błędy. Uczeń ma nieznaczne braki i 

niepełną wiedzę. Opanował zasób słownictwa przewidziany dla 

danej klasy w stopniu dobrym. Potrafi prawidłowo wymówić 

poznane słowa i zwroty. Zna większość piosenek i wierszyków. 

Wymagana jest 70% poprawność prac pisemnych. 

 

dostateczny (3) Uczeń wykonuje pracę częściowo błędnie, wymaga ciągłej 

pomocy, jest mało aktywny. Opanował zasób słownictwa 

przewidziany dla danej klasy częściowo. Nie potrafi prawidłowo 

wymówić, odczytać wszystkich poznanych słów i zwrotów. Zna 

nieliczne piosenki i wierszyki. 

Wymagana jest 50% poprawność prac pisemnych. 

 

dopuszczający (2)  Uczeń wykonuje pracę w stopniu minimalnym, ma duże luki w 

wiadomościach. Nie potrafi wymówić poznanych słów i 

zwrotów. Zna nieliczne piosenki i wierszyki. 

Wymagana jest 30% poprawność prac pisemnych. 

 

niedostateczny (1) Uczeń nie podejmuje się wykonania zadania mimo zachęty 

nauczyciela. Brak wiedzy. 

 

 

3. Odpowiedzi ustne 

 

Uczniowie oceniani są na bieżąco z wypowiedzi w języku obcym: 

 

- rozmowa z nauczycielem 

- odpowiedzi na proste pytania kolegi 

- recytacja rymowanek i wierszyków 

- śpiewanie piosenek. 

 

 

4. Prace pisemne 

 

Uczniowie wykonują prace pisemne w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym.  

 

Po każdej partii materiału uczniowie rozwiązują prace testowe. Sprawdzone i ocenione 

testy opatrzone komentarzem graficznym lub/i słownym, znanym uczniowi są 

przedstawiane i omawiane na lekcji, a następnie archiwizowane przez nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Prace domowe 

 

Prace domowe wklejane są do zeszytu lub zaznaczane w zeszycie ćwiczeń na 

czerwono (zadana strona zakreślana jest kredką). 

Za poprawnie wykonane ćwiczenie uczniowie otrzymują ocenę punktową bądź plusy, 

które zliczane są najpierw pod koniec semestru, a następnie pod koniec roku 

szkolnego. 

 

6. Ustalenia końcowe 

 
Niniejszy przedmiotowy system oceniania z języków obcych obowiązuje 

wszystkich nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 10 im. Janusza 

Kusocińskiego Zielonej Górze i może być zmieniony w drodze uchwały zespołu 

przedmiotowego. 

 

Zielona Góra, 27.08.2021r. 

 

 

 

 


