
Zasady pracy na lekcjach języka angielskiego 

w klasie 1 szkoły podstawowej 

Nauczyciel: Agnieszka Jankowska  

1.Uczeń przygotowany do lekcji posiada podpisane podręcznik i ćwiczenia, 

zeszyt 16 kart. w linie lub kratkę, a w piórniku: ołówek, kredki, klej, nożyczki.  

2. Praca ucznia na lekcjach języka angielskiego jest monitorowana, w tym 

sprawdzane i odnotowywane jest jego przygotowanie do lekcji, aktywność oraz 

zachowanie w trakcie zajęć (Class Dojo). 

3. Umiejętności ucznia oceniane są na bieżąco poprzez: 

- odpowiedź ustną, reagowanie językowe, znajomość piosenek 

- prace klasowe: testy  

- aktywność ucznia na lekcjach  

- projekty plastyczno – językowe 

- udział w konkursach 

 

4. Testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnego 

komunikatu, po zakończeniu każdego rozdziału (unit). Testy przewidziane są na 

jedną godzinę lekcyjną. 

Uczeń wkleja każdą kartkówkę do zeszytu przedmiotowego, a testy 

przechowuje nauczyciel i udostępnia na prośbę rodziców w dniu zebrań lub 

konsultacji. 

Uczeń, który był dłużej nieobecny w szkole, ma czas na uzupełnienie zaległości 

i pisze test w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

5. W klasach I uczniowie otrzymują śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną, 

natomiast na bieżące ocenianie składają się poniższe formy: gesty, pochwały, 

punkty w Class Dojo oraz litery:  

A- Wspaniale 

B- Dobrze 

C- Popracuj jeszcze 

 

 



6. Umiejętności mogą być oceniane  w następujący sposób: 

Mistrz – gdy uczeń opanował bdb lub db daną umiejętność  

Prawie Mistrz – gdy uczeń częściowo opanował daną umiejętność, pojawiły się 

błędy  

Popracuj jeszcze-  gdy uczeń nie opanował jeszcze danej umiejętności   

7. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się muszą spełniać 

wymagania określone przez podstawę programową. Dla w/w uczniów 

dostosowuje się odpowiednio zadania lub formy oceniania w zależności od ich 

możliwości określonych w opinii lub wynikających z danej dysfunkcji.  

8. Na stronie internetowej wydawnictwa Oxford University Press  

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?cc=pl&selLanguage=pl znajdą 

Państwo gry językowe, zabawy, ćwiczenia i inne materiały, przygotowane 

specjalnie dla dzieci uczące się z kursu Explore Treetops. 

 

 

Oświadczam, że znane mi są zasady oceniania pracy mojego dziecka na lekcjach 

języka angielskiego (dostępne na stronie internetowej szkoły). Miejsce na 

podpisy rodziców: 
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