
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

– JĘZYK ANGIELSKI- 

KLASY I-III 

 
 

I. Przedmiotowe cele oceniania w odniesieniu do etapu. 

OCENIANIE BIEŻĄCE 

Ocenianie bieżące dostarcza informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach 

w zakresie języka angielskiego w ciągu danego półrocza. Ocena bieżąca wyrażona oceną 

cyfrową wspomagana jest komentarzem nauczyciela wyrażonym słownie lub pisemnie. 

Cele: 

 - pomoc uczniom rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty i dać im jasne 

wskazówki, nad czym powinni więcej pracować; 

 - przekazać rodzicom / opiekunom informacje o postępach ucznia, jego mocnych i słabych 

stronach, a także wskazać, w jaki sposób uczeń powinien pracować, by osiągnąć poprawę; 

- dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, właściwego  

doboru materiałów itp, oraz pomóc w adaptowaniu planu nauczania, jeśli zachodzi taka 

potrzeba. 

OCENIANIE OKRESOWE 

Ocenianie okresowe to opis rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięć pod koniec I 

półrocza lub roku szkolnego lub etapu. 

Cele: 

- przekazać uczniowi, rodzicom/opiekunom i nauczycielom obraz postępów, aktywności i 

osiągnięć w języku angielskim pod koniec pewnej części programu nauki; 

- dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 
 

II. Szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. 
 

OCENIANIE OKRESOWE 
 
 

 OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

Wiadomości: 

 
Uczeń: 

• zna ograniczoną 

liczbę podstawowych 

słów 

i wyrażeń, 

• popełnia liczne błędy  

w ich zapisie i 

wymowie, 

• zna proste, 

elementarne struktury 

gramatyczne 

wprowadzone przez 

nauczyciela, 

Uczeń: 

• zna część 

wprowadzonych słów 

i wyrażeń, 

• popełnia sporo 

błędów w ich zapisie i 

wymowie, 

• zna większość 

wprowadzonych 

struktur 

gramatycznych, 

• popełnia sporo 

błędów leksykalno-

Uczeń: 

• zna większość 

wprowadzonych słów 

i wyrażeń, 

• zwykle poprawnie je 

zapisuje i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone 

struktury 

gramatyczne, 

• popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne. 

Uczeń: 

• zna wszystkie 

wprowadzone słowa 

i wyrażenia, 

• poprawnie je 

zapisuje  

i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone 

struktury 

gramatyczne, 

• popełnia 

sporadyczne błędy 



• popełnia liczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne we 

wszystkich typach 

zadań. 

gramatycznych 

w trudniejszych 

zadaniach. 

leksykalno-

gramatyczne, które 

zwykle potrafi 

samodzielnie 

poprawić. 

Umiejętności Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela,  

• w ograniczonym 

stopniu rozwiązuje 

zadania na słuchanie – 

rozumie pojedyncze 

słowa. 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• częściowo 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie. 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie. 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie, 

• zwykle potrafi 

uzasadnić swoje 

odpowiedzi. 

  

• wypowiedzi ucznia 

nie są płynne 

• uczeń przekazuje 

i uzyskuje niewielką 

część istotnych 

informacji, 

• uczeń stosuje 

niewielki zakres 

słownictwa 

i struktur, 

• uczeń popełnia 

liczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne. 

 

• wypowiedzi nie są 

zbyt płynne, ale mają 

dostateczną długość, 

• uczeń przekazuje 

i uzyskuje większość 

istotnych informacji, 

• uczeń stosuje 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do formy 

wypowiedzi, 

• uczeń popełnia sporo 

błędów leksykalno-

gramatycznych. 

 

 

• wypowiedzi ucznia 

są dość płynne i mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje 

i uzyskuje wszystkie 

istotne informacje, 

• wypowiedzi ucznia 

są logiczne i w miarę 

spójne, 

• uczeń stosuje 

adekwatne do tematu 

słownictwo  

i struktury, 

• uczeń popełnia 

nieliczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne, nie 

zakłócające 

komunikacji. 

 

• wypowiedzi ucznia 

są płynne i mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje 

i uzyskuje wszystkie 

wymagane informacje, 

• wypowiedzi są 

logiczne i spójne, 

• uczeń stosuje bogate 

słownictwo i 

struktury, 

• uczeń popełnia 

sporadyczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne. 

 
OCENA CELUJĄCA: 
 

Uczeń biegle opanował wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jego wiedza i umiejętności 

znacznie wykraczają poza przewidywane osiągnięcia. Samodzielnie rozwija swoje 

uzdolnienia językowe. Otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre z prac pisemnych. 
 

OCENIANIE BIEŻĄCE 
 

Oceniany jest wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena daje 

informację o aktywności dziecka i jego zaangażowaniu w proces uczenia się. Uczeń może 

otrzymywać oceny cząstkowe za różnorodne formy prezentacji swoich umiejętności 

językowych. 

 
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

 

- sprawdziany i testy sprawności językowych 

- odpowiedź (znajomość słownictwa/zwrotów/funkcji językowych) 

- śpiewanie piosenek/rymowanek 



- praca na lekcji 

- zadania 

 
 
 

OCENIANIE PRAC PISEMNYCH 

 

ocena SPRAWDZIANY /TESTY 

Celujący 100% 

+ bardzo dobry 97%-99% 

bardzo dobry 94% - 96% 

- bardzo dobry 90%-93% 

+ dobry 86% - 89% 

dobry 81% - 85% 

- dobry 76%-80% 

+ dostateczny 70% - 75% 

dostateczny 60% - 69% 

- dostateczny 50% - 59% 

dopuszczający 30% - 49% 

niedostateczny poniżej 30% 

 

 

III. Cele szczegółowe wymagane od ucznia kończącego klasę III, czyli na koniec I etapu 

kształcenia: 

 

1.Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego 

samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie wymienionych tematów.  

1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele),  

2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość),  

3) moja szkoła,  

4) popularne zawody,  

5) mój dzień, moje zabawy,  

6) jedzenie,  

7) sklep,  

8) mój czas wolny i wakacje,  

9) święta i tradycje, mój kraj,  

10) sport,  

11) moje samopoczucie,  

12) przyroda wokół mnie,  

13) świat baśni i wyobraźni.  

 

2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,  

w standardowej odmianie języka:  

1) reaguje na polecenia;  

2) rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek  

i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, 

gestami, dodatkowymi dźwiękami;  

3) znajduje w wypowiedzi określone informacje.  

 



3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne 

(np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):  

1) rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;  

2) znajduje w wypowiedzi określone informacje.  

 

4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:  

1) powtarza wyrazy i proste zdania;  

2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia  

i opisuje je, nazywa czynności;  

3) recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub w 

grupie np. w realizacji małych form teatralnych; 

4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy. 

 

5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:  

1) przepisuje wyrazy i proste zdania;  

2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;  

3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.  

 

6. W zakresie reagowania uczeń:  

1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;  

2) przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co 

potrafi robić;  

3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;  

4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, 

przeprasza);  

5) wyraża swoje upodobania.  

 

7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, 

zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w 

materiałach wizualnych i audiowizualnych.  

 

8. Uczeń:  

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć 

się ich języka;  

2) posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem 

obcym.  

 

9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie 

pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie 

ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).  

 

10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.  

 

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników 

obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
 

 

 

 

 

 


