
Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III 
(I etap edukacyjny) w Szkole Podstawowej nr 21 we Wrocławiu 

zgodny z nową podstawą programową. 
 Nauczyciel Grażyna Grzebyk 

 
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej) 

 
 
 
Obowiązujące wyposażenie na każdych zajęciach 
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń,  zeszyt przedmiotowy ( klasy I-II 16-kartkowy, klasy III 32- 
kartkowy w kratkę),  przybory do pisania, kredki, nożyczki, klej. 

Metody i formy sprawdzania osiągnięć uczniów w klasach I-III 

▪ Pisemna: test (po każdym rozdziale), kartkówka, zadanie domowe. Testy są          
zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki nie muszą być        
zapowiedziane i obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji. 

▪ Ustne: dialogi, odpowiedzi na pytania, opowiadanie, opisywanie, aktywność        
werbalna recytacje, piosenki, rymowanki. 

▪ Zadania dodatkowe: projekty, plakaty  i inne. 

● możliwość korzystania z plusów i minusów, 
● zadania domowe: niezgłoszenie braku zadania domowego – zaznaczane jest w          

dzienniku minusem (dopuszcza się 4 minusy, powyżej-ocena ndst.). Brak zeszytu i           
zeszytu ćwiczeń jest równoznaczne z brakiem pracy domowej. 

● aktywność: oceniana na podstawie obserwacji i notatek nauczyciela,  
● ocena semestralna i roczna jest ocena opisową. Ocena  opisowa to pisemne           

poinformowanie o postępach ucznia. Podstawą do ustalenia oceny śródrocznej są          
minimum 3 oceny cząstkowe. 

● Wobec uczniów z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o       
dostosowaniu wymagań do ich indywidualnych możliwości, kryteria oceniania        
dostosowuje się według wskazań Poradni.  

● Uczniowie są oceniani przez cały  rok szkolny w skali od 6 do 1.  
● Oceniając testy i kartkówki przyjmuje się następującą punktację:  

 
6 - 100%  
5 -  99% - 86%  
4 -  85% - 60%  
3 -  59% - 40%  
2 -  39% -20% 
1 - 19% - 0% 



 
 

Kryteria oceniania uczniów 

W klasach I-III ocena semestralna i roczna jest oceną opisową. 

CELUJĄCY 
Uczeń potrafi mówić spójnie, bez zawahań. Posługuje się poprawnym językiem, popełniając           
niewiele błędów. Poprawnie operuje prostymi strukturami, stosuje szeroki zakres słownictwa oraz           
rozróżnia znaczenie wyrazów  
o podobnym brzmieniu. Rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów oraz prostych dialogów.           
Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela. Pisze zdania zawierające proste struktury i            
słownictwo (nie dotyczy klasy I). Recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki. W nauce języka              
obcego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych.         
Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. Pracuje systematycznie, z dużym          
zaangażowaniem, wykazuje się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program.         
Wzorowo i systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. Podchodzi twórczo           
do prac projektowych. Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych. 
BARDZO DOBRY 
Uczeń potrafi budować zdania w większości przypadków spójne. Posługuje się w miarę            
poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Mówi poprawnie pod względem          
fonetycznym. Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur i na ogół używa           
szerokiego zakresu słownictwa. Zazwyczaj rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu.          
Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i polecenia nauczyciela. Potrafi           
na ogół napisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo (nie dotyczy klasy I). W nauce               
języka obcego potrafi zazwyczaj korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków          
multimedialnych. Zwykle współpracuje z rówieśnikami w trakcie lekcji. Jest bardzo aktywny na            
lekcjach, pracuje systematycznie, z dużym zaangażowaniem, wszystkie zadania wykonuje na          
czas. 
DOBRY 
Uczeń potrafi budować zdania niekiedy spójne. Posługuje się częściowo poprawnym językiem,           
ale popełnia sporo błędów. Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami.          
Czasami używa słownictwa odpowiedniego do zadania. Mówi z intonacją i fonetyką           
niezakłócającą komunikacji. Czasami ma problem z rozróżnieniem znaczeń wyrazów o          
podobnym brzmieniu. Potrafi zazwyczaj zrozumieć sens prostych tekstów i polecenia          
nauczyciela. Próbuje napisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo (nie dotyczy klasy            
I). W nauce języka obcego próbuje korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków            
multimedialnych. Czasami współpracuje z rówieśnikami w czasie lekcji. Prawie zawsze ma           
odrobione prace domowe. Wykonuje zadane prace w terminie określonym przez nauczyciela.           
Samodzielnie poprawia wskazane błędy. 
 
DOSTATECZNY 



Uczeń buduje zdania, ale przeważnie niespójne. Posługuje się czasami poprawnym językiem,           
ale popełnia wiele zauważalnych błędów. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa. Ma          
trudności z rozróżnieniem znaczeń wyrazów o podobnym brzmieniu. Potrafi zazwyczaj          
zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi. Ma trudności           
z napisaniem zdania zawierającego proste struktury i słownictwo. Potrafi zastosować zdobyte           
wiadomości, umiejętności w sytuacjach typowych (podstawić do wzoru). Poprawnie przepisuje          
wyrazy i zdania (nie dotyczy klasy I). W nauce języka obcego korzysta ze słowników              
obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych, często z pomocą nauczyciela. Rzadko         
współpracuje z rówieśnikami  
w trakcie lekcji. Przeważnie ma odrobioną pracę domową. Recytuje rymowanki, ale wymaga            
dużej pomocy. 
DOPUSZCZAJĄCY 
Wykazuje się znajomością słownictwa i struktur całkowicie podstawowych, koniecznych do          
dalszej nauki. Uczeń buduje zdania tylko z pomocą nauczyciela. Mówi pojedynczymi wyrazami.            
Ma bardzo ograniczony zasób słownictwa. Nie rozróżnia znaczeń wyrazów o podobnym           
brzmieniu. Z trudnością rozumie polecenia nauczyciela. Zawsze potrzebuje pomocy i          
podpowiedzi. Rzadko rozumie sens przeczytanego tekstu. Nie potrafi samodzielnie napisać          
zdania (nie dotyczy klasy I).Pisząc według wzoru, popełnia liczne błędy. W nauce języka             
angielskiego rzadko korzysta ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych.         
Rzadko ma odrobioną pracę domową.Niechętnie współpracuje z rówieśnikami w trakcie lekcji.           
Mimo niewielkich predyspozycji językowych, stara się coś przedstawić, czegoś nauczyć;          
podejmuje wysiłek. 
 
NIEDOSTATECZNY  
nie wykonuje zadań nawet o niewielkim stopniu trudności - wymaga stałej pomocy nauczyciela.             
Nie rozumie instrukcji nauczyciela. Wykazuje braki ze wszystkich dziedzin (słownictwo, fonetyka,           
gramatyka). Popełnia błędy uniemożliwiające komunikację. Wykazuje niechęć do jakiejkolwiek         
pracy i brak aktywności na lekcjach. Nie umie zapisać podstawowych słów  
ze słuchu. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia prac domowych. Nie             
wykazuje zainteresowania nauką języka angielskiego. 
 
 

 


