
Przedmiot : Język angielski 

Nauczyciele: Beata Szuchnik 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy Programowej Kształcenia 

Ogólnego i realizowanego w szkole „Programu nauczania języka angielskiego do edukacji 

wczesnoszkolnej, I etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej w szkole podstawowej” 

autorstwa Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty Szulc-Kurpaskiej uwzględniającego tę 

podstawę.   

 

1. Ocenianie ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w 
tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) samodzielnym planowaniu rozwoju; 
5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 
6) dostarczenie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach w 

nauce  
oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

7) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno  
- wychowawczej. 
 

2. Ogólne wymagania programowe: 

W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem edukacji w klasach 1-3 jest 
rozwijanie języka mówionego, umiejętności rozumienia ze słuchu i reagowania na 
usłyszane wypowiedzi, jak również odtwarzania wyrazów i zwrotów, recytowania 
wierszyków, śpiewania piosenek itp. Odwzorowanie znaków graficznych w języku 
angielskim wprowadzane są później, w drugim półroczu nauki w klasie I, tak, aby 
umożliwić dzieciom najpierw zapoznanie się z brzmieniem języka, wymową 
poszczególnych słów i intonacją, skoncentrowanie się na języku mówionym, w formie 
rozmaitych gier, zabaw, wierszyków i piosenek. 

 

 



 

 Uczeń kończący klasę I: 

1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;  
2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;  
3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; 
 4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 
przedmiotami.  
 
W klasie II i III dzieci doskonalą zdobyte umiejętności i pogłębiają swoją wiedzę. Ze 
względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci, treści nauczania powinny 
narastać i rozszerzać się w układzie spiralnym, co oznacza, że wiadomości i 
umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie I będą powtarzane, pogłębiane i 
rozszerzane w klasie II i III. 

 Uczeń kończący klasę III: 

 1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba 
nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);  

2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;  

3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym 
brzmieniu, b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, 
c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą 
obrazów, gestów, d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych 
(także w nagraniach audio i video);  

4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;  

5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje 
wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze 
udział w mini przedstawieniach teatralnych;  

6) przepisuje wyrazy i zdania;  

7) w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, 
książeczek, środków multimedialnych;  

8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Szczegółowe wymagania programowe: 

 

KLASA I 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

Zakres:  

 What’s your name?, How old are you?, How many …?, What colour …?, Have you got 
…?, I’ve got …,  What is this?, What are these?, I like …, Can I have some (apples), 
please?; 

 słownictwo dotyczące własnej osoby, części ciała, członków rodziny, zwierząt, 
owoców, warzyw, kolorów, liczb, zabawek, słownictwo określające czynności 
związane z ruchem. 

 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- rozpoznaje tylko krótkie wyrazy, a trudniejsze przy pomocy 

nauczyciela; 

- operuje nie dużą ilością prostych struktur gramatycznych. 

DOSTATECZNY Uczeń: 

- rozpoznaje i rozumie tylko część poznanego słownictwa; 

- dość dobrze operuje niektórymi prostymi strukturami 

gramatycznymi. 

DOBRY Uczeń: 

- rozpoznaje wprowadzone słownictwo bez większych trudności; 

- poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- z łatwością rozpoznaje poznane słownictwo; 

- bezbłędnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi. 

 

 

ROZUMIENIE ZE SLUCHU 

 

Zakres: 

 krótkie wypowiedzi, dialogi zawierające wyżej wymienione treści gramatyczne i 
słownictwo. 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- bardzo rzadko rozumie ogólny sens bajek i historyjek; 



- sporadycznie wydobywa najważniejsze informacje z tekstu 

słuchanego; 

- rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy. 

DOSTATECZNY Uczeń: 

- rozumie tylko część słuchanych bajek i historyjek; 

- wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego; 

- rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez  

nauczyciela. 

DOBRY Uczeń: 

- rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek; 

- wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu 

słuchanego; 

- rozumie polecenia nauczyciela. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- rozumie ogólny sens różnorodnych bajek i historyjek; 

- wydobywa kluczowe informacje w różnorodnych tekstach 

słuchanych; 

- rozumie szczegółowe informacje zawarte w tekście słuchanym, 

wykraczające poza polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach; 

- z łatwością rozumie polecenia nauczyciela. 

 

 

MÓWIENIE 

 

Zakres: 

 opisy zwierząt, ludzi i przedmiotów, używanie zwrotów i wyrażeń do komunikacji w 
klasie 

 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- z trudem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub 

nagraniem; 

- z pomocą nauczyciela sporadycznie odpowiada na pytania, 

używając pojedynczych słów. 

DOSTATECZNY Uczeń: 

- przeważnie z powodzeniem powtarza wyrazy i zdania za 

nauczycielem lub nagraniem; 

- dość dobrze naśladuje wymowę angielską; 

- na ogół poprawnie odpowiada na pytania, używając pojedynczych 



słów.  

DOBRY Uczeń: 

- powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 

- poprawnie naśladuje wymowę angielską; 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi 

zwrotami i wyrażeniami. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- z łatwością powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub 

nagraniem; 

- bezbłędnie naśladuje wymowę angielską; 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi 

zwrotami i wyrażeniami; 

- samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w 

klasie. 

 

 

CZYTANIE 

 

Zakres: 

 krótkie dialogi, bajki i historyjki. 
 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- z trudem czyta pojedyncze wyrazy nawet z pomocą nauczyciela; 

- rozumie nieznaczną część powtarzanych często poleceń 

pisemnych; 

- z pomocą nauczyciela śledzi czytany przez niego tekst i wskazuje 

na przeczytany wyraz. 

DOSTATECZNY Uczeń: 

- dość dobrze czyta pojedyncze wyrazy; 

- rozumie większość powtarzanych często poleceń pisemnych; 

- śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany 

wyraz; 

- z małą pomocą nauczyciela czyta głośno proste zdania. 

DOBRY Uczeń: 

- czyta pojedyncze wyrazy; 

- rozumie powtarzane często polecenia pisemne; 

- śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany 

wyraz; 

- zadowalająco czyta głośno proste zdania. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 



- znakomicie czyta pojedyncze wyrazy; 

- z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia pisemne; 

- śledzi tekst czytany przez nauczyciela i wskazuje na przeczytany 

wyraz; 

- bezbłędnie czyta proste zdania i proste teksty. 

 

PISANIE 

 

Zakres: 

 pisanie po śladzie pojedynczych wyrazów. 
 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- z pomocą nauczyciela pisze po śladzie pojedyncze wyrazy. 

DOSTATETCZNY Uczeń: 

- krótkie wyrazy pisze po śladzie samodzielnie, a trudniejsze z 

pomocą nauczyciela; 

- na ogół poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie 

podanego wzoru. 

DOBRY Uczeń: 

- pisze po śladzie pojedyncze wyrazy; 

- poprawnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie 

podanego wzoru. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- bezbłędnie pisze po śladzie pojedyncze wyrazy; 

- samodzielnie wstawia wyrazy w luki w tekście. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z każdej wymienionej umiejętności jeśli nawet przy 

pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności. Uczeń nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i 

chęci do pracy. 

 

KLASA II 

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

 

Zakres: 

 What’s this in English?, It’s a pear., I don’t know., Where’s …?, Do you like?, I like …, I 
don’t like …, Have you got …?, I’ve got …; 

 



 słownictwo dotyczące własnej osoby, części ciała, ubrań, członków rodziny, zwierząt, 
owoców, warzyw, kolorów, liczb, zabawek, sportów, pomieszczeń w domu, przyborów 
szkolnych, słownictwo określające czynności związane z ruchem. 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- zapamiętuje i rozumie tylko część poznanego słownictwa; 

- z pomocą nauczyciela rozpoznaje słowa w bajkach i historyjkach; 

- operuje nie dużą ilością prostych struktur gramatycznych. 

DOSTATECZNY Uczeń: 

- dość dobrze zapamiętuje krótkie i proste wyrazy, natomiast 

dłuższe przyswaja dłużej; 

- rozpoznaje i rozumie większość słów z bajek i historyjek, choć nie 

wszystkie potrafi użyć; 

- dość dobrze operuje niektórymi strukturami gramatycznymi. 

DOBRY Uczeń: 

- zapamiętuje wprowadzone słownictwo bez większych trudności; 

- rozpoznaje i rozumie słowa z bajek i historyjek; 

- poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- z łatwością zapamiętuje poznane słownictwo; 

- rozpoznaje i rozumie słowa z bajek i historyjek; 

- bezbłędnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi. 

 

 

ROZUMIENIE ZE SLUCHU 

 

 

Zakres: 

 krótkie wypowiedzi, dialogi zawierające wyżej wymienione słownictwo i treści 
gramatyczne. 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- bardzo rzadko rozumie ogólny sens tekstów słuchanych; 

- sporadycznie wydobywa najważniejsze informacje z tekstu 

słuchanego; 

- rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy. 

DOSTATETCZNY Uczeń: 

- rozumie tylko część słuchanych tekstów; 

- wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego; 



- rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez  

nauczyciela. 

DOBRY Uczeń: 

- rozumie ogólny sens różnorodnych słuchanych tekstów; 

- wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu 

słuchanego; 

- rozumie polecenia nauczyciela. 

 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów słuchanych; 

- rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach 

słuchanych oraz informacje wykraczające poza polecenia podane w 

konkretnych ćwiczeniach; 

- z łatwością rozumie polecenia nauczyciela. 

 

MÓWIENIE 

 

 

Zakres: 

 opisywanie zwierząt, ludzi i przedmiotów, zwroty i wyrażenia używane do komunikacji 
w klasie. 

 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- z trudem powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub 

nagraniem; 

- z pomocą nauczyciela sporadycznie odpowiada na pytania 

pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i wyrażeniami. 

DOSTATECZNY Uczeń: 

- przeważnie z powodzeniem powtarza wyrazy i zdania za 

nauczycielem lub nagraniem; 

- dość dobrze naśladuje wymowę angielską; 

- na ogół poprawnie odpowiada na pytania, używając pojedynczych 

słów lub stałych zwrotów i wyrażeń. 

DOBRY Uczeń: 

- powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub nagraniem; 

- poprawnie naśladuje wymowę angielską; 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi 

zwrotami i wyrażeniami. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 



- z łatwością powtarza wyrazy i zdania za nauczycielem lub 

nagraniem; 

- bezbłędnie naśladuje wymowę angielską; 

- bezbłędnie odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub 

stałymi zwrotami i wyrażeniami; 

- samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w 

klasie. 

 

 

CZYTANIE 

 

Zakres: 

 krótkie wypowiedzi, dialogi zawierające wyżej wymienione słownictwo. 
 

 

DOPUSZCZEJĄCY 

 

Uczeń: 

- z trudem czyta krótkie i proste teksty nawet z pomocą nauczyciela; 

- rozumie nieznaczną część powtarzanych często poleceń pisemnych. 

DOSTATECZNY Uczeń: 

- dość dobrze czyta krótkie i proste teksty; 

- rozumie większość powtarzanych często poleceń pisemnych; 

- z małą pomocą nauczyciela czyta głośno proste zdania. 

DOBRY Uczeń: 

- czyta krótkie i proste teksty; 

- rozumie powtarzane często polecenia pisemne; 

- zadowalająco czyta proste zdania. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- znakomicie czyta krótkie i proste teksty; 

- z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia pisemne; 

- bezbłędnie czyta proste zdania. 

 

PISANIE 

 

Zakres: 

 pisanie pojedynczych wyrazów oraz krótkich zdań. 
 

DOPUSZCZEJĄCY 

 

Uczeń: 

- z pomocą nauczyciela przepisuje pojedyncze wyrazy z tablicy; 

- ma trudności z wstawieniem wyrazów w luki nawet na podstawie 

podanego wzoru. 



DOSTATECZNY Uczeń: 

- dość dobrze przepisuje pojedyncze wyrazy oraz krótkie zdania z 

tablicy; 

- wstawia wyrazy w luki na podstawie podanego wzoru. 

DOBRY Uczeń: 

- poprawnie przepisuje wyrazy oraz krótkie zdania z tablicy; 

- bezbłędnie wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego 

wzoru. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- bezbłędnie przepisuje wyrazy oraz proste zdania z tablicy; 

- samodzielnie wstawia wyrazy w luki w tekście. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z każdej wymienionej umiejętności jeśli nawet przy 

pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności. Uczeń nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i 

chęci do pracy. 

 

KLASA III 

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

 

Zakres: 

 It can…, It’s got…, There is…, There are…, It’s,; I’ve got; I live…, czas present 
continuous,  What are you doing?,  I’m …in, What’s the weather like?, Where can you 
buy…?,  How much is/are…?,  What time is it?,  It’s…o’clock., I have (breakfast) at…, 
What do you have for( breakfast)?, Where’s the (hotel)?, It’s opposite the (station)., 
Go straight on., Turn left/right.; 

 alfabet, zwierzęta dzikie i zwierzęta domowe, części ciała, meble, okoliczniki miejsc,; 
liczebniki od 11 do 100, jedzenie,  pogoda, zajęcia w wolnym czasie, hobby, pieniądze 
brytyjskie, sklepy, posiłki, dni tygodnia, miejsca i obiekty w mieście. 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

-operuje tylko niewielkim zakresem słownictwa; 

- operuje niedużą ilością prostych struktur. 

DOSTATECZNY Uczeń: 

- w większości przypadków używa dosyć szerokiego zakresu 

słownictwa; 

- poprawnie operuje większością prostych struktur gramatycznych 

oraz buduje zdania w większości wypadków spójne. 

DOBRY Uczeń: 



- stosuje szeroki zakres słownictwa; 

- poprawnie operuje prostymi strukturami gramatycznymi i buduje 

spójne zdania. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- operuje szerokim zakresem słownictwa; 

- bezbłędnie operuje złożonymi strukturami gramatycznymi; 

- samodzielnie buduje spójne zdania. 

 

 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

 

Zakres: 

 krótkie wypowiedzi, dialogi i teksty zawierające wyżej wymienione treści gramatyczne 
i słownictwo. 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- bardzo rzadko rozumie ogólny sens tekstów słuchanych; 

- sporadycznie wydobywa najważniejsze informacje z tekstu 

słuchanego; 

- rozumie polecenia nauczyciela najczęściej przy jego pomocy. 

DOSTATECZNY Uczeń: 

- rozumie tylko część słuchanych tekstów; 

- wydobywa większość potrzebnych informacji z tekstu słuchanego; 

- rozumie znaczną większość poleceń wydawanych przez  

nauczyciela. 

DOBRY Uczeń: 

- rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów słuchanych; 

- wydobywa znaczną większość kluczowych informacji z tekstu 

słuchanego; 

- rozumie polecenia nauczyciela. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów słuchanych; 

- rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach 

słuchanych; 

- wydobywa szczegółowe informacje zawarte w tekście słuchanym, 

wykraczające poza polecenia podane w konkretnych ćwiczeniach; 

- z łatwością rozumie polecenia nauczyciela. 

 

 



MÓWIENIE 

 

Zakres: 

 przedstawianie się, opis wyglądu zwierząt, opis wyglądu osoby, pytanie o to gdzie 
ktoś mieszka i odpowiedzi  na takie pytanie, mówienie o warunkach pogodowych, 
mówienie o czynnościach dziejących się w danym momencie, wyrażanie chęci 
kupienia czegoś, opis posiłków przedstawionych na ilustracjach. 

 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- sporadycznie przekazuje jakąkolwiek wiadomość; 

- rzadko używa poprawnego języka (popełnia bardzo dużo 

zauważalnych błędów, z trudnością można go zrozumieć). 

DOSTATECZNY Uczeń: 

- przeważnie z powodzeniem przekazuje wiadomość; 

- mówi spójnie lecz mniej płynnie i z wahaniem; 

- posługuje się w miarę poprawnym językiem (popełniając niekiedy 

zauważalne błędy). 

DOBRY Uczeń: 

- z powodzeniem przekazuje wiadomość; 

- mówi dosyć płynnie i spójnie używając poprawnego języka. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- z powodzeniem przekazuje wiadomość; 

- mówi spójnie, płynnie i bez zawahań; 

- posługiwać się poprawnym językiem (słucha się go z 

przyjemnością). 

 

 

CZYTANIE 

 

Zakres: 

 krótkie wypowiedzi, dialogi zawierające wyżej wymienione słownictwo. 
 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- z trudem czyta krótkie i proste teksty nawet z pomocą 

nauczyciela; 

- rozumie nieznaczną część powtarzanych często poleceń 

pisemnych. 

DOSTATECZNY Uczeń: 



- dość dobrze czyta proste teksty; 

- rozumie większość powtarzanych często poleceń pisemnych. 

DOBRY Uczeń: 

- czyta proste teksty; 

- rozumie powtarzane często polecenia pisemne. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- bezbłędnie czyta teksty; 

- z łatwością rozpoznaje powtarzane często polecenia pisemne. 

 

 

PISANIE 

 

Zakres: 

 opis swoich umiejętności z użyciem czasownika can, opis zwierzęcia według wzoru, 
opis wyglądu osoby, opis pokoju. 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

- pisze krótki i prosty tekst według podanego wzoru, aczkolwiek 

zawsze krótszy od wymaganego i prawie nigdy spójny; 

- buduje krótkie, bardzo proste zdania przy pomocy nauczyciela. 

 

DOSTATECZNY Uczeń: 

- pisze krótki i prosty tekst według przedstawionego wzoru na ogół 

dobrze zorganizowany; 

- stara się samodzielnie budować proste zdania. 

DOBRY Uczeń: 

- pisze tekst według przedstawionego wzoru; 

- prawidłowo buduje proste zdania. 

BARDZO DOBRY Uczeń: 

- swobodnie buduje zdania; 

- samodzielnie pisze krótkie teksty. 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z każdej wymienionej umiejętności jeśli nawet przy 

pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności. Uczeń nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i 

chęci do pracy. 

 

 



Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

 

4. Metody i formy sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów: 

· testy 

 · kartkówki z ostatnich lekcji (nie dotyczy klas I) 

 · odpowiedzi ustne (piosenki, wiersze, słownictwo)  

· aktywność/praca na lekcji, 

· prace domowe,  

· projekty indywidualne i grupowe, 

 · udział w konkursach,  

· zeszyt przedmiotowy 

5. Zasady ustalania oceny śródrocznej (rocznej) 

1.Ocenianie bieżące – odbywa się w trakcie zajęć szkolnych języka angielskiego, 
polega na stałym informowaniu ucznia o jego postępach. Jest to słowna lub pisemna 
ocena motywująca do aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co 
należy jeszcze wykonać, usprawnić.   

2.  W obrębie zajęć języka angielskiego nauczyciel ocenia i zapisuje w dzienniku 
lekcyjnym, w zeszytach przedmiotowych oraz w ćwiczeniach stopień opanowania 
konkretnych wiadomości i umiejętności za pomocą ocen cząstkowych wg przyjętej 
skali.  

3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w ciągu semestru. Każde 
następne skutkuje oceną niedostateczną.   

4.  Uczeń za 5 plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Plusy uzyskuje za pracę na 
lekcji, przygotowanie dodatkowych materiałów potrzebnych do zajęć.   

5. Uczeń otrzymuje plusy za zadania domowe w ćwiczeniach. Zdobycie 3 plusów 
skutkuje oceną bardzo dobrą. 

6.  Uczeń za 3 minusy otrzymuje ocenę niedostateczną. Minusy otrzymuje za zadania 
domowe, brak materiałów potrzebnych do organizacji lekcji.   

7. Ocena semestralna i końcoworoczna uwzględnia wyniki nauczania przez cały 
semestr, rok. 

   



Stopień osiągnięć w kształceniu zintegrowanym 

5 – bardzo dobry  

4 – dobry   

3 – dostateczny 

2 – dopuszczający  

1 – niedostateczny 

Kryteria ocen:  

Ocena celująca (6) 

Uczeń bardzo dobrze zna słownictwo, poprawnie wymawia pojedyncze wyrazy, proste 

zwroty, poprawnie czyta proste zdania, zna tekst piosenek i rymowanek (potrafi je 

samodzielnie zaśpiewać i wyrecytować). Uczeń samodzielnie pisze wyrazy i proste zdania. 

Rozumie sens prostych historyjek, zawsze poprawnie reaguje na wszystkie polecenia w 

klasie. W wykonywaniu ćwiczeń jest samodzielny. Zawsze aktywnie uczestniczy w 

wykonywaniu ćwiczeń. Współpracuje z innymi dziećmi 

 

Ocena bardzo dobra (5) 

Uczeń ma dobrze opanowane słownictwo. Płynnie czyta wyrazy, proste zdania, potrafi 

odpowiadać na pytania na określony temat. Nie ma problemu z ćwiczeniami ze słuchu oraz 

tekstem czytanym. Poprawnie pisze wyrazy, proste zwroty. Samodzielnie wykonuje 

ćwiczenia po przeczytaniu lub wysłuchaniu polecenia.  Aktywnie uczestniczy w wykonywaniu 

ćwiczeń. 

 
Ocena dobra (4) 
Uczeń zna większość słów, wymawia je wyraźnie, popełniając nieliczne błędy. Potrafi udzielić 
odpowiedzi na podstawowe pytania. Nie ma większych trudności ze zrozumieniem sensu 
prostych historyjek, potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania. Z pomocą nauczyciela 
potrafi wyrecytować lub zaśpiewać tekst piosenki lub rymowanki. Rozumie większość 
poleceń wydawanych przez nauczyciela. Z niewielką pomocą nauczyciela poprawnie 
wykonuje ćwiczenia. 
 
Ocena dostateczna (3) 
Uczeń opanował przynajmniej połowę słownictwa z danego działu. Ma niewielkie   problemy   
z   udzielaniem   odpowiedzi  na  podstawowe  pytania. W większości rozumie polecenia 
wydawane przez nauczyciela. Potrafi z    pomocą     nauczyciela    rozwiązać    większość    
ćwiczeń. Robi   niewielkie   błędy   w   ćwiczeniach  słuchowych i w pisaniu.  
 
Ocena dopuszczająca (2) 
Uczeń   w minimalnym stopniu    opanował   podstawowe   słownictwo.   Ma   problemy            
z udzieleniem odpowiedzi nawet na najprostsze pytania. Często nie rozumie tekstu 



słuchanego, ma problem ze zrozumieniem sensu prostych historyjek. Z dużą pomocą 
nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia.  
 
Ocena niedostateczna (1) 
Uczeń  nie opanował  podstawowego słownictwa. Nie potrafi odpowiedzieć na proste 
pytania.   Nie   potrafi zrozumieć sensu prostych historyjek. Nie rozumie poleceń 
wydawanych przez nauczyciela. Nawet   z  dużą   pomocą nauczyciela  nie  potrafi  wykonać  
najprostszych  ćwiczeń. Niechętnie uczestniczy w wykonywaniu ćwiczeń. Nie wykazuje 
żadnego zainteresowania przedmiotem. 
 
 Uczeń może otrzymać ze sprawdzianów, testów, kartkówek i innych prac pisemnych ocenę 

w formie zapisu liczbowego, według następujących kryteriów obejmujących procent ich 

wykonania:  

1) 100% i ½ zadania dodatkowego – 6  

2) 90% - 100% - 5  

3) 70% - 89% - 4 

 4) 51% - 69% - 3 

 5) 30% - 50% - 2 

 6) 0% - 29% - 1 

 

6. Zasada poprawiania ocen negatywnych: 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny – 
termin poprawy wyznacza nauczyciel. 

7. Sposoby informowania uczniów o wynikach ich osiągnięć szkolnych: 

Oceny są jawne dla ucznia. Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych 
wszystkich prac pisemnych na terenie szkoły. Na prośbę ucznia nauczyciel ustalający 
ocenę powinien ją krótko uzasadnić ustnie. Uzasadnienie oceny musi zawierać 
informację na temat tego, co uczeń zrobił dobrze, jakie błędy popełnił, jakie ma 
możliwości i terminy poprawy i jak powinien się dalej uczyć. 

8. Sposoby Ewaluacji pso 

PSO z języka angielskiego jest otwarty – podlega ewaluacji po upływie każdego roku 
szkolnego.  Wymagania są weryfikowane przez nauczyciela na bieżąco. Nauczyciel 
uwzględnia wnioski zawarte w ankiecie skierowanej do uczniów i rodziców 
przeprowadzanej na zakończenie roku szkolnego. 

 

 

 



9. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach ucznia: 

 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do sprawdzonych i 

ocenionych wszystkich prac pisemnych na terenie szkoły, na najbliższym po sprawdzianie: 

zebraniu ogólnym, konsultacjach oraz bezpośrednim spotkaniu z nauczycielem w terminie 

wcześniej ustalonym.  

Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko 

uzasadnić ustnie. Uzasadnienie oceny musi zawierać informację na temat tego, co uczeń 

zrobił dobrze, jakie błędy popełnił, jakie ma możliwości i terminy poprawy i jak powinien się 

dalej uczyć.  

Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 

nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotu. 

 

 

 

 


