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Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały sporządzone zgodnie ze Statutem Szkoły oraz 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w placówce. 

 

I. 

1. ZASADY OGÓLNE: 

Przedmiotowy System Nauczania ma na celu; 

a)obserwowanie bieżących postępów ucznia w nauce, 

b)zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć, oraz motywowanie do dalszej pracy, 

c)dostarczenie rodzicom informacji o postępach ucznia, oraz wszelkich trudnościach- jeśli takie się 

pojawią, 

d)informowanie o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych, 

2. CELE EDUKACYJNE; 

a) Osiągnięcie przez uczniów podstaw języka angielskiego( na poziomie A1) - umożliwiających 

elementarną komunikację językową, na poziomie początkowym, oraz przygotowanie i zachęcenie 

do dalszej nauki języka w kolejnych etapach edukacyjnych, 



b)przygotowanie uczniów do rozumienia i formułowania prostych, podstawowych wypowiedzi, 

c)przybliżenie kultury krajów anglojęzycznych, 

d)zaznajomienie dziecka z wymową oraz pisownią podstawowych słów oraz zwrotów, osłuchanie z 

językiem. 

3.SZCZEGÓŁOWE CELE NAUCZANIA: 

Na tym etapie nauczania cele nauczania dzielimy na dwie zasadnicze grupy; rozwijanie sprawności 

językowych oraz kształcenie i wychowanie zintegrowane; 

W zakresie sprawności językowych uczniowie powinni: 

*rozumieć język mówiony w zakresie wyznaczonym przez program nauczania, 

*umieć właściwie zareagować w podstawowych sytuacjach życia codziennego oraz sformułować 

prostą wypowiedź w określonym przez program kontekście sytuacyjno-tematycznym, 

*znaleźć potrzebną informację w tekście pisanym lub słyszanym lub na obrazku, 

*umieć naśladować wzorce wymowy słów oraz prostych wypowiedzi, 

4.SPOSOBY INFORMOWANIA O POSTĘPACH UCZNIA W NAUCE: 

-pochwały, uwagi, komentarze, podsumowanie każdej lekcji 

-plusy oraz minusy za aktywność podczas zajęć, 

-oceny cząstkowe, 

-analiza postępów pracy ucznia na podstawie obserwacji nauczyciela, 

-na koniec semestru oraz roku pisemna informacja do rodziców oraz wychowawców klas. 

 

II. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIANIU; 

Ogólne obszary podlegające ocenie 

1) Ilość zdobytych informacji oraz jakość ich prezentowania, 

2)Zainteresowanie przedmiotem oraz wkład pracy, 

3)Stosunek do przedmiotu oraz przygotowanie do zajęć, 

4)Pilność i systematyczność 

5)Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości. 



SZCZEGÓŁOWE OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE; 

a) słownictwo i słuchanie 

-stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego( tekst czytany przez nauczyciela 

oraz nagrania) 

-słuchanie tekstów angielskich różnego rodzaju oraz piosenek, 

-rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń wydawanych przez nauczyciela, 

-rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego lub czytanego oraz wybierania z niego 

informacji na poziomie odpowiednim dla każdej z grup wiekowych 

-odpowiedni dobór słownictwa, umiejętność jego wykorzystania 

b)mówienie : 

-wyrabianie nawyków językowych poprzez powtarzanie grupowe oraz indywidualne, powtarzanie 

typowych sytuacji w klasie,stosowanie stałych wyrażeń i zwrotów językowych wymagających 

słownego zareagowania na pytania i wypowiedzi innych; 

-zachęcanie do swobodnej, krótkiej wypowiedzi, odpowiedniej dla poszczególnej grupy wiekowej, 

-poprawność oraz płynność wypowiedzi, 

-zasób słownictwa związanego z tematem, 

umiejętność współpracy z grupą, 

c) Gramatyka; 

-poprawność, 

-podstawowe struktury, 

d)czytanie; 

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania formy graficznej, 

-rozpoznawanie istotnych informacji, 

- rozumienie przesłania/znaczenia napisanego tekstu 

-rozwijanie umiejętności czytania na głos 

III. METODY, NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁY SPRAWDZANIA WIEDZY ORAZ 

OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 



1. AKTYWNOŚĆ 

- prace klasowe, sprawdziany 

- kartkówki, 

- odpowiedź ustna, 

- samodzielna oraz grupowa praca na lekcji, 

- czytanie 

-zeszyt przedmiotowy, 

-przygotowanie do lekcji, 

-aktywność, 

-prowadzenie zeszytu ćwiczeń oraz praca z podręcznikiem, 

2. Częstotliwość oceniania 

Sprawdziany- minimum 3 w semestrze, 

Odpowiedź ustna- minimum 1 w semestrze, 

czytanie, 

aktywność na zajęciach, 

inne -zeszyt, karty pracy, zeszyt ćwiczeń, projekty- na bieżąco realizowane na zajęciach 

IV. ZASADY OCENIANIA 

*Obiektywność- stosowanie jednolitych norm i kryteriów, 

*Jawność- podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia, 

*mobilizacja do dalszej prac 

1.Uczeń jest informowany o swoich ocenach na bieżąco, 

2.Może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć DWA RAZY w 

semestrze. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku w postaci minusa. Trzeci brak lub 

nieprzygotowanie oznacza ocenę cząstkową niedostateczną. 

3. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji: 

brak zeszytu, 

brak pomocy potrzebnej w lekcji, 



nieprzygotowanie do odpowiedzi, 

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej prac klasowych, kartkówek, testów 

czy sprawdzianów. 

5.Każde nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed lekcją lub podczas sprawdzenia obecności. 

6.Przewidywana ocena końcowa lub semestralna podawana jest na dwa tygodnie przed radą 

klasyfikacyjną, by uczeń miał szansę na jej ewentualną poprawę. 

7. Każdy uczeń może uzyskać dodatkowe oceny za prace wykonane nieobowiązkowo. 

8.Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowy wyprzedzeniem i są poprzedzone lekcją 

powtórzeniową z wymaganego materiału. 

9.Nauczyciel ma prawo, aby przerwać sprawdzian, gdy zachowanie uczniów będzie 

nieodpowiednie, lub praca pisana jest niesamodzielnie. 

POPRAWA OCEN - każdy uczeń ma prawo na poprawę uzyskanej oceny ze sprawdzianu czy 

pracy klasowej w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od jej uzyskania. Termin i formę 

poprawy uczeń ustala z nauczycielem. 

10. Podczas poprawy oceny kryteria oceniania nie podlegają zmianie. Uczeń, który nie poprawił 

oceny w terminie traci taką możliwość. 

11.Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo 

przystąpić do sprawdzianu w terminie późniejszym, ustalonym przez nauczyciela. 

12. Ocenę ze sprawdzianu nauczyciel ma obowiązek wystawić w terminie dwóch tygodni. 

13. Pisemne sprawdziany są oceniane według następujących zasad: 

99-100% ocena celująca 

98-90% ocena bardzo dobra 

75-89% ocena dobra 

50-74% ocena dostateczna 

30-49% ocena dopuszczająca 

29-0% ocena niedostateczna 

14. Nauczyciel ma prawo skontrolować prace dziecka na zajęciach w postaci kartkówki, która 



obejmuje materiał z dwóch lub trzech lekcji. Niezapowiedziane prace pisemne obejmują tylko jedną 

lekcje. 

Odpowiedź ustna obejmuje maksymalnie 3 ostatnie lekcje i może odbywać się bez zapowiedzi. 

15. Przez aktywność na lekcji rozumiane jest: praca z materiałem obowiązującym na zajęciach, 

aktywne zgłaszanie się i udzielanie odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych, aktywna praca 

w grupie. 

V. Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce; 

- rozmowa na bieżąco z uczniami 

- udostępnienie prac pisemnych do wglądu, 

-zebrania i konsultacje z rodzicami, 

-indywidualna rozmowa z rodzicem, 

VI. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

OCENA CELUJĄCA: 

Uczeń; 

posiada rozszerzone umiejętności językowe a jego wiedza przekracza program nauczania 

przewidziany dla danej klasy, 

bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w których osiąga sukcesy 

z testów i prac klasowych uzyskuje najwyższe wyniki, 

swobodnie, bez problemu posługuje się zagadnieniami przewidzianymi dla klasy, w której się 

znajduje 

jest aktywny na zajęciach, 

potrafi samodzielnie wyszukać informacji na dany temat(na podstawie materiału omawianego na 

lekcji) 

jego wypowiedzi pisemne są bezbłędne, 

prezentuje bogaty zasób słownictwa, 

zawsze rozumie polecenia nauczyciela, 

posługuje się bezbłędnie językiem, 



bez żadnych trudności potrafi wydobyć informacje z tekstu słyszanego i przekształcić je w formę 

pisemną, 

można go zrozumieć bez żadnych trudności, 

prawidłowo zapisuje zdania wypowiedziane przez inne osoby, 

nie popełnia błędów w pisowni i interpunkcji, 

korzysta z dodatkowych źródeł informacji, 

na zajęciach jest bardzo aktywny, wykazuje się pomocą dla osób słabszych, 

potrafi zorganizować i pokierować pracą grupową, 

dba o estetykę zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń 

OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń: 

opanował pełny zakres wiedzy dotyczący kształcenia w klasach 1-3, 

potrafi poprawnie użyć prostych struktur czy słów, 

potrafi budować spójne zdania, 

stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania, 

potrafi posługiwać się zwrotami i terminami omawianymi na zajęciach, 

z testów i prac klasowych otrzymuje oceny bardzo dobre i dobre, 

jest aktywny na zajęciach i chętnie bierze w nich udział, 

ma bogate słownictwo, 

dba o estetykę zeszytu i zeszytu ćwiczeń, 

rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów omawianych podczas zajęć, 

potrafi wyszukać kluczowe informacje w tekstach i rozmowach, 

jest w stanie wydobyć niezbędne informację i przekształcić je w formę pisemną,/ 

potrafi rozróżnić dźwięki, 

mówi spójnie i bez zawahań, 

posługuje się poprawnym językiem bez popełniania większych błędów, 

dysponuje bogatym zasobem słownictwa, 



rozumie i chętnie wykonuje polecenia nauczyciela, 

jego wypowiedzi są zrozumiałe, 

potrafi napisać proste zdania( odpowiednie dla danej grupy wiekowej ), 

używa prawidłowej pisowni, 

jest bardzo dobrze przygotowany do lekcji, nie ma zaległości, 

na lekcji wykazuje się dużą aktywnością, chętnie pracuje indywidualnie oraz w grupie, 

OCENA DOBRA: 

Uczeń; 

potrafi poprawnie operować większością poznanych struktur, 

w większości przypadków buduje spójne wypowiedzi, 

na ogół używa szerokiego zasobu słów, 

poprawnie używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym, niekiedy popełnia błędy 

potrafi udzielać informacji z poznanych dziedzin, 

zazwyczaj prawidłowo reaguje w podstawowych sytuacjach życia codziennego, 

jest zazwyczaj w stanie zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

potrafi odróżnić dźwięki, 

przeważnie z powodzeniem przekazuje zdobyte informacje, 

mówi w miarę spójnie i poprawnie, nie popełnia większych błędów językowych, 

dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa, 

można bez problemu zrozumieć jego wypowiedzi, 

potrafi omawiać tematy codzienne i bardziej złożone, 

potrafi stworzyć zdania pisemne, proste struktury, 

przeważnie używa prawidłowej pisowni, robi niewielkie błędy, 

dba o estetykę zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń, 

jest aktywny na zajęciach, 

w miarę swoich możliwości zgłasza się do odpowiedzi, 

wykazuje chęć do zdobywania wiedzy, 



stara się nie mieć zaległości, 

OCENA DOSTATECZNA 

Uczeń: 

potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami, 

zna niektóre zwroty i słowa poznane na zajęciach, 

potrafi za pomocą nauczyciela oraz klasy sformułować podstawowe zwroty, proste wypowiedzi. 

uczeń czasami potrafi wyrazić swoje zdanie, 

na ogół używa odpowiedniego do zadań słownictwa, 

używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym, 

jest czasem w stanie zrozumieć ogólny sens tekstów czytanych oraz słuchanych, 

potrafi zrozumieć część kluczowych informacji, 

zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela, 

potrafi napisać zdania zawierające proste słownictwo, 

posługuje się językiem, ale popełnia błędy, 

potrafi z powodzeniem przekazać część poznanych informacji, 

wypowiedzi nie są do końca spójne, 

potrafi wydobyć część informacji i przekształcić je w formę pisemną, 

jest w stanie zabrać głos w dyskusji, odpowiedzieć na podstawowe zwroty, 

zazwyczaj wypowiedzi ucznia są zrozumiałe, 

posługuje się poznanym wcześniej poznanym językiem, lecz popełnia sporo błędów, 

używa czasem nieprawidłowej pisowni, 

rzadko zdarza mu się nie przynieść materiałów niezbędnych do lekcji, 

wykonuje polecenia nauczyciela, 

zgłasza się do prostych wypowiedzi, 

w czasie pracy grupowej zdarza mu się zajmować czymś innym, 

prowadzi w miarę czytelny zeszyt przedmiotowy raz zeszyt ćwiczeń, 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 



Uczeń; 

potrafi tylko z pomocą nauczyciela formułować proste zwroty, 

tylko z pomocą nauczyciela udzieli bardzo krótkich informacji o temacie, 

rzadko potrafi zareagować w sytuacjach życia codziennego oraz sytuacjach omawianych na 

zajęciach, 

posiada bardzo ubogi zasób słownictwa, 

nie odróżnia podstawowych zwrotów i słów, 

potrafi budować podstawowe zdania, ale zazwyczaj niespójne, 

czasami niepoprawnie używa poznane słownictwo, 

od czasu do czasu jest w stanie zrozumieć ogólny sens tekstów i rozmów, 

uczeń potrafi napisać pojedyncze słowa czy wypowiedzi tylko na podstawie wzoru, popełniając 

błędy 

potrafi wypisać lub wyszukać brakujące informacje tylko za pomocą nauczyciela, 

potrafi naśladować wymowę nowych słów, 

potrafi wydobyć tylko niedużą część informacji, 

zna niektóre dźwięki, 

z trudnościami przekazuje niektóre informacje, 

dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słów, 

czasami mówi spójnie, ale z większymi trudnościami, 

rzadko wykazuje samodzielną chęć pracy na zajęciach, 

z trudnością można go zrozumieć, 

popełnia błędy w pisowni oraz wymowie, 

w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne informacje, 

pracuje na zajęciach tylko po namowie nauczyciela, 

nie wykazuje chęci, by poprawiać swoje umiejętności, 

zdarza się być nieprzygotowanym do zajęć, 

bierze udział tylko w niektórych ćwiczeniach, 



sporadycznie lub tylko za prośbą nauczyciela zgłasza się do odpowiedzi, 

nie dba o estetykę zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń, ma liczne braki, 

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

Uczeń: 

nie zna podstawowych struktur, 

ma liczne braki dotyczące słownictwa, 

nie potrafi zbudować zdania, nawet z pomocą nauczyciela, 

nie potrafi użyć nowo poznanych słów i zwrotów, 

nie rozumie poleceń kierowanych w jego stronę, 

nie rozumie tekstu słuchanego i czytanego, 

nie jest w stanie wydobyć kluczowych informacji z tekstu, 

nie potrafi naśladować wymowy danych słów, 

potrafi napisać tylko pojedyncze słowa, popełniając liczne błędy, 

nie potrafi wskazać brakującej informacji w tekście, 

nie rozumie prostych słów kierowanych przez nauczyciela, 

nie potrafi wydobyć informacji, 

przy pomocy nauczyciela nie potrafi budować prostych zdań, pytań czy odpowiedzi, jeśli już to 

często robi to bardzo chaotycznie, 

z pomocą nauczyciela nie potrafi odtworzyć wyuczonych odpowiedzi, 

nie wie jak zareagować w prostych sytuacjach życia codziennego, 

nie można zrozumieć wypowiedzi ucznia, 

nigdy nie wykazuje chęci, nie próbuje zabrać głosu w rozmowie, 

nie wykazuje zaangażowania podczas pracy grupowej, 

nie potrafi napisać prostego zdania, 

nie potrafi poprawnie napisać wcześniej poznanego słowa, literki są poprzestawiane, 

używa nieprawidłowej pisowni, 

często jest nieprzygotowany, 



nie dba o estetykę zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń, 

w czasie lekcji jest bierny- nie zapisuje, nie przepisuje informacji, nie powtarza za nauczycielem, 

nie wykazuje chęci do pracy oraz przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 

 


