Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas I-III w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Jana Pawła II w Radzionkowie
Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:








testy i sprawdziany
waga 3
kartkówki (tylko kl. III)
waga 2
odpowiedzi ustne- czytanki waga 2
zadania domowe
waga 1
aktywność na zajęciach
waga 1
projekty dodatkowe
waga 2 lub 3 w zależności od trudności wykonania
sukcesy w konkursach i olimpiadach
waga 3 lub 4 (ogólnopolskie)

Praca pisemna w formie testu :
 zapowiedziana jest z tygodniowym wyprzedzeniem
 obejmuje cały rozdział
 poprzedzona jest lekcją powtórzeniową
Praca pisemna w formie kartkówki: (kl. III)
 zapowiadana jest wcześniej
 obejmuje maksymalnie 3 lekcje
Odpowiedź ustna:
 komunikatywność
 dobór słownictwa
Inne prace pisemne np. projekty:
 W przypadku oceniania prac domowych takich jak projekty brana jest przede
wszystkim pod uwagę pomysłowość, kreatywność oraz estetyka. Mniejszą uwagę
zwraca się na poprawność gramatyczną
W klasach I – III szkoły podstawowej obowiązuje punktowy system oceniania bieżącego:
6p – Znakomicie! Brawo!
5p – Bardzo dobrze pracujesz. Tak trzymaj!
4p – Dobrze pracujesz.
3p – Dobrze pracujesz, jednak stać cię by było lepiej.
2p – Musisz jeszcze dużo popracować.
1p – Niewystarczająco.



Ocena roczna jest oceną opisową



Uczniowie oceniani są głównie z pracy na lekcji, prac domowych, testów, odpowiedzi
ustnych, czytanek.



Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów ma miejsce po zakończeniu każdego
działu z podręcznika w formie testu



Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się głównie w formie ustnej oraz raz na dział w
formie testu. W przypadku, gdy uczniowie nie mają opanowanej umiejętności pisania
test opiera się tylko i wyłącznie na rozumieniu ze słuchu i zaznaczaniu. Gdy
uczniowie w odpowiednim stopniu opanują pisanie, dopuszcza się możliwość
pisemnego sprawdzenia wiadomości.



Gdy zbliża się koniec rozdziału, uczniowie są zawsze uprzedzani dokładnie, kiedy i z
czego będą odpowiadali bądź pisali test.



Uczniowie mają obowiązek nosić podręcznik i zeszyt ćwiczeń (w kl. II i III również
zeszyt).
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