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 OCENIANIE PRZEDMIOTOWE 

 

JĘZYK ANGIELSKI w klasach 1-4 
 

 

Ostatnia wersja: 2022                                                        Nauczyciel : mgr Katarzyna Margos                

 

 

 

Wymagania dotyczące osiągnięć edukacyjnych w zakresie języka 

angielskiego uczniów klasy I 
 

Sprawności 

językowe 

Uczniowie klas I 

Mówienie 
Uczeń nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu, recytuje wierszyki i 

rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego 

Rozumienie ze 

słuchu 

Uczeń rozumie proste polecenia i właściwie  na nie reaguje 

Uczeń rozumie sens opowiadanych historyjek (wspierany obrazkami, 

gestami, przedmiotami) 

 

Wymagania dotyczące osiągnięć edukacyjnych w zakresie języka 

angielskiego uczniów klas II-III 

 

Sprawności 

językowe 

Uczniowie klas II i III 

Mówienie 

Uczeń posługuje się zwrotami stosowanymi  na co dzień, zadaje pytania 

i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje 

wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, 

nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w inscenizacjach 

Rozumienie ze 

słuchu 

Uczeń rozróżnia wyrazy o podobnym brzmieniu, rozpoznaje zwroty 

stosowane na co dzień, rozumie ogólny sens krótkich opowiadań  

(wspomagany obrazkami, gestami), rozumie sens prostych dialogów, 

nagrań audio i video 

Rozumienie tekstu 
Uczeń rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych, 

czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania 

Pisanie 
Uczeń na ogół poprawnie przepisuje wyrazy i zdania, korzysta  

ze słowników obrazkowych 

Samodzielność w 

zdobywaniu 

wiedzy 

Uczeń rozwinął motywację do nauki języka, potrafi korzystać  

ze słownika obrazkowego i innych materiałów dydaktycznych, 

współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki 
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Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów klas I - III z języka angielskiego 

 

Ocena z języka angielskiego obejmuje następujące części składowe: 

1. postęp w opanowywaniu podstawowych struktur gramatycznych oraz słownictwa 

(wiedza) 

2. umiejętności : 

a. mówienie 

b. rozumienie ze słuchu 

c. rozumienie tekstu (kl. II i III) 

d. pisanie (kl. II i III) 

3. postawa 

a. aktywność ucznia na zajęciach 

b. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych 

c. wysiłek i zaangażowanie włożone w naukę 

d. ponadprogramowe i pozaszkolne osiągnięcia ucznia 

Uczniowie oceniani są wg skali punktowej. Stopień opanowania przez ucznia umiejętności  

i wiedzy określonych w  Podstawie Programowej ( a także przyjmowania określonej postawy) 

jest wyrażany następującą punktową  skalą: 

1) 6 – może otrzymać uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności w pełni realizujące lub 

wykraczające poza program nauczania w danej klasie oraz potrafi bez pomocy 

nauczyciela posługiwać się nią i rozwiązywać zagadnienia programowe w sposób 

twórczy. Wykazuje się wiedzą pozaszkolną, bierze udział w konkursach edukacyjnych, 

jest aktywny i pracuje we właściwym tempie. 

2) 5 – otrzymuje uczeń, który posiadł wysoki zakres wiedzy i umiejętności określonych 

programem nauczania w danej klasie oraz bardzo dobrze się nimi posługuje i potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania nowych zadań i problemów. Pracuje 

samodzielnie i wykazuje aktywność w trakcie zajęć. 

3) 4 – uzyskuje uczeń pracujący systematycznie, czasami korzystający z pomocy 

nauczyciela, który opanował wiadomości i umiejętności objęte programem, ale popełnia 

nieliczne pomyłki. Samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

4) 3 – otrzymuje uczeń, który częściowo opanował wiadomości i umiejętności objęte 

programem nauczania w danej klasie, w swojej pracy popełnia błędy, rozwiązuje proste 

zadania teoretyczne i praktyczne, czasem z pomocą nauczyciela. 

5) 2 – uzyskuje uczeń, który ma braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach, 

ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  

w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy 

nauczyciela. 

6) 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości określonych programem 

nauczania w danej klasie, nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu 

trudności, nawet przy pomocy nauczyciela. 
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Bieżące ocenianie ucznia w klasach I-III odbywa się również bez użycia stopni, za pomocą 

przekazywania informacji zwrotnej, ustnej lub pisemnej, która informuje ucznia o tym, co 

zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować. 

W  ciągu semestru uczeń otrzyma co najmniej 4 oceny cząstkowe.  Na ich podstawie ustalana 

będzie semestralna śródroczna lub końcoworoczna ocena opisowa. 

Ocenę cząstkową otrzymuje uczeń w wyniku następujących form sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych: 

 sprawdzian zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdzający ogólny 

postęp w rozwoju sprawności językowych z danego rozdziału, takich jak rozumienie 

tekstu, rozumienie ze słuchu i/lub pisanie (kl. II i III oraz klasa I w drugim semestrze) 

 inscenizacje, recytacja, śpiew, w czasie których oceniana będzie sprawność mówienia 

i poprawność wymowy 

 zadania domowe (kl. II i III) 

 ocena za pracę na lekcji i wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich 

 ocena za dodatkowe osiągnięcia 

Dopuszcza się zastosowanie symbolu „0”, w przypadku nie wywiązania się ucznia  

z powierzonego mu zadania lub niedotrzymania zawartej z nim umowy, skutkującego 

niemożnością oceny jego osiągnięć (np. uczeń nie oddał zadanej pracy pisemnej, nie zgłosił 

się na napisanie pracy kontrolnej w umówionym terminie bez podania ważnej przyczyny, itp.) 

w bieżącym ocenianiu. 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne oddawane są uczniom w terminie do dwóch tygodni  

i pozostają w szkole do końca roku szkolnego do wglądu rodziców i samych uczniów.  

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem. W przypadku pozostałych ocen, nauczyciel decyduje o zasadności  

i warunkach ich poprawy, na wniosek ucznia lub rodzica.  

Uczniowie aktywni na zajęciach na koniec lekcji otrzymują pieczątkę w tabelce aktywności  

w zeszycie (kl. II i III) lub naklejkę w ćwiczeniach (kl. I). Za pięć pieczątek lub naklejek 

uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci 5 punktów. Po uzyskaniu 25 pieczątek w jednym 

semestrze, uczeń otrzymuje 6 punktów za wyróżniającą się aktywność na lekcji.  

Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do lekcji języka angielskiego: posiadać zeszyt 

(klasy 2-3), zestaw podręcznikowy oraz odrobioną pracę domową. Uczeń ma prawo 

dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji swoje 

nieprzygotowanie. 
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Wymagania dotyczące osiągnięć edukacyjnych w zakresie języka 

angielskiego uczniów klasy IV 
 

Na lekcjach języka angielskiego, zgodnie z podstawą programową,  uczniowie oceniani będą 

za:  

 

1. wiedzę (postęp w opanowywaniu podstawowych struktur gramatycznych oraz 

słownictwa ) 

2. umiejętności językowe: 

 rozumienie wypowiedzi ustnej i pisemnej (recepcja) 

 tworzenie wypowiedzi ustnej i pisemnej (produkcja) 

 reagowanie na wypowiedzi ustne i pisemne (interakcja) 

 przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych (mediacja) 

oraz 

3. postawę 

a. aktywność ucznia na zajęciach 

b. wysiłek i zaangażowanie włożone w wykonanie zadania 

 

 

OCENA Produkcja , interakcja i mediacja 

 

recepcja 

 

Celująca Szybkie i pewne reagowanie, wypowiedzi logiczne, 

zrozumiałe, interesujące i kreatywne, w pełni 

realizujące założenia programowe , aktywne użycie 

różnorodnych struktur gramatycznych, wypowiedź 

płynna. Bardzo dobra wymowa i intonacja. Prace 

twórcze, formalnie nienaganne, język bogaty i w pełni 

komunikatywny. Słownictwo w pełni realizujące 

założenia programowe, aktywne użycie różnorodnych 

struktur gramatycznych Brak błędów lub sporadyczne 

błędy o małym znaczeniu. Pełna realizacja zadania.  

Szczegółowe 

rozumienie 

przekazu i 

intencji 

nadawcy/autora 

Bardzo dobra Wypowiedzi zrozumiałe i logiczne, bogate 

słownictwo, sporadyczne błędy nie zakłócające 

komunikacji. Dobra wymowa i intonacja. Prace pełne, 

bogaty język, w pełni komunikatywne. Sporadyczne  

błędy. Pełna realizacja zadania z niewielkimi 

zastrzeżeniami.  

Pełne  

rozumienie 

przekazu 

Dobra Reakcja lekko spóźniona, wypowiedzi zrozumiałe, 

podstawowe słownictwo i struktury gramatyczne, 

nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji, 

poprawna wymowa, nieliczne błędy fonetyczne. 

Prace pełne, język prosty, komunikatywny. Nieliczne 

błędy. Realizacja zadania z zastrzeżeniami, które nie 

wpływają znacząco na jakość pracy.  

Ogólne 

rozumienie 

przekazu 
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Dostateczna Reakcja spóźniona, rozumienie pytań i poleceń 

wymaga interwencji nauczyciela, ograniczone 

słownictwo, liczne błędy jednak nie zakłócające 

komunikacji, liczne błędy fonetyczne. Prace 

merytorycznie zadowalające, liczne błędy, jednak nie 

zakłócają one funkcji komunikacyjnych tekstu. 

Niepełna realizacja zadania, spełniająca postawione 

kryteria w około 50%.  

Ogólne 

zrozumienie 

przekazu przez 

ucznia wymaga 

interwencji 

nauczyciela. 

Dopuszczająca Wypowiedź w całości sterowana przez nauczyciela, 

nie w pełni zrozumiała, ubogie i nietrafnie dobrane 

słownictwo, liczne błędy zakłócające komunikację, 

wymowa niepoprawna, błędy fonetyczne zakłócające 

komunikację. Prace merytorycznie niepełne, liczne 

błędy utrudniają zrozumienie przekazu. Realizacja 

zadania w ograniczonym stopniu.  

Brak 

zrozumienia  

ogólnego 

przekazu. 

Niedostateczna Wypowiedzi i prace niezrozumiałe, przekaz 

nieczytelny. Zadanie niezrealizowane lub 

zrealizowane w sposób niezgodny z poleceniem, 

niekomunikatywny,  w pełni niezadowalający.  

Brak 

zrozumienia  

ogólnego 

przekazu, 

również w 

wypadku 

interwencji 

nauczyciela. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
 

 zapowiedziane krótkie sprawdziany pisemne (tzw. kartkówki) z maksymalnie dwóch 

ostatnich lekcji sprawdzające przyswojenie sobie materiału leksykalnego  

i gramatycznego; 

 sprawdzian zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdzający ogólny 

postęp w rozwoju sprawności językowych takich jak rozumienie tekstu, rozumienie ze 

słuchu i pisanie oraz postępy w opanowywaniu nowych struktur gramatycznych  

i leksykalnych; 

 inscenizacje, w czasie których oceniana będzie sprawność mówienia, 

komunikatywność i poprawność wymowy (praca na lekcji); 

 zadania domowe; 

 krótkie wypowiedzi pisemne (praca na lekcji); 

 odpowiedzi ustne (po uprzednim przygotowaniu w domu lub na lekcji) 

 

Waga ocen cząstkowych: 

 

Sprawdziany – 3 

Kartkówki, odpowiedzi ustne  – 2 

Pozostałe - 1 

 

Symbole + i – mogą również stanowić formę oceniania za pomniejsze osiągnięcia ucznia. 

Przy takim zastosowaniu tych symboli, za pięć + uczeń może otrzymać cząstkową ocenę 

bardzo dobrą, za pięć – cząstkową oceną niedostateczną.  

 

Opracowała: Katarzyna Margos 


