
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla klas I - III Szkoły 

Podstawowej nr 27 
 

Obowiązujące podręczniki 

 
Klasa I –,,Hello Explorer 1” Jennifer Heath , RebeccaAdlard 

,,Hello Explorer 1”. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej 

 

Klasa II –,,Hello Explorer 2” Jennifer Heath , RebeccaAdlard 

,,Hello Explorer 2”. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej 

 

Klasa III–,,Hello Explorer 3” Jennifer Heath , RebeccaAdlard 

,,Hello Explorer 3”. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej 

 

 

Obowiązujące wyposażenie na zajęciach: 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, klej, nożyczki, kredki. 

 

 

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klasy drugiej i trzeciej opracowano w     

oparciu o: 

 

Podstawę programową z języka angielskiego I etapu edukacyjnego: klas I–III – edukacji wczesnoszkolnej 

,,Program nauczania języka angielskiego kl. I-III"- Doroty SikoryBanasik, Nowa Era, Warszawa 2017 

 

 

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 

 

- jasne określenie zasad, jakimi będzie kierował się nauczyciel przy wystawianiu ocen, 

- bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce języka, 

- zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowaniem do dalszej pracy, 

- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia. 

 

 

CELE EDUKACYJNE 

 

Motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz 

bezpieczeństwa (pozytywne ocenianie, dostosowanie sposobu nauczania do aktywności dziecka). 

Opanowanie języka na poziomie umożliwiającym komunikację językową. 

Stopniowe przygotowanie do nauki samodzielności w procesie uczenia się języka obcego. 

Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i konwersacji. 

Rozwijanie sprawności czytania i pisania. 

Wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka. 

Wdrażanie do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw. 

Rozwijanie sylwetki społecznej dziecka, uczucia przyjaźni i tolerancji w trakcie gier, zabaw i pracy w grupach. 

Kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. 

Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów 

anglojęzycznych. 

Umiejętność korzystania ze źródeł informacji w języku obcym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek) 

oraz z technologii informacyjno-komunikacyjnej 

 

 

 



Metody i formy sprawdzania osiągnięć uczniów w klasach I – III 

 

Pisemne: praca klasowa, test, kartkówka, zadanie domowe. 

Ustne: odpowiedzi na pytania, dialogi, opowiadanie, opisywanie, aktywność werbalna, recytacje wierszy i 

rymowanek, śpiewanie piosenki. 

Zadania dodatkowe: prace projektowe, plakaty, albumy i inne. 

Zadania domowe. 

Aktywność: ocenianie na podstawie obserwacji i notatek nauczyciela. 

Udział w konkursach. 

 

 

Ocena semestralna i roczna jest ocena opisową. 

 

W klasach I - III szkoły podstawowej obowiązuje następujący literowy system oceniania, który oznacza:  

A!– Wspaniale! Znakomicie! Doskonale! 

A – Bardzo dobrze!  

B – Dobrze ! 

C – Słabo, musisz jeszcze popracować!  

D – Musisz jeszcze dużo popracować! 

 

A!– Wspaniale! Znakomicie! Doskonale! 

 

Uczeń prezentuje wiadomości i umiejętności na bardzo wysokim poziomie, wyróżnia się wyjątkowa 

aktywnością, poszerza wiadomości, otrzymuje maksymalną ilość punktów z testów i prac klasowych, 

wykonuje zadania o wysokim stopniu trudności. 

 

A – Bardzo dobrze! 

 

Uczeń prezentuje wiadomości i umiejętności na bardzo dobrym poziomie, bardzo dobrze wykonuje polecenia i 

zadania, jest aktywny i samodzielny. 

 

B – Dobrze ! 

Uczeń zrealizował podstawowe wymagania programowe, prezentuje wiadomości i umiejętności na dobrym 

poziomie, sporadycznie korzysta z pomocy nauczyciela, wykonując zadania popełnia niewiele błędów. 

 

C – Słabo, musisz jeszcze popracować! 

 

Uczeń prezentuje dostateczny poziom umiejętności językowych, często korzysta z pomocy nauczyciela, 

polecenia i zadania wykonuje niedokładnie. 

 

D – Musisz jeszcze dużo popracować! 

 

Poziom wiadomości i umiejętności ucznia jest bardzo słaby, ma braki, nie pracuje systematycznie, nie rozumie 

poleceń, nie podejmuje próby wykonania zadań. 

 

W zakresie leksyki (słownictwa)stopniowo opanowuje treści leksykalne oraz: 

- potrafi połączyć słowo z jego wizualizacją (gest, obrazek, dźwięk), 

- potrafi łączyć słowa w grypy leksykalne, 

- potrafi wyszukać słowo niepasujące do danej grupy, 

- umie podać przeciwieństwa, np. dla przymiotników (big/small), kolorów (black/white), 

przypomina sobie dawno wyuczone słownictwo, 

- tworzy własny słowniczek, 

- wie, że w uczeniu się słownictwa należy posługiwać się słownikiem( przeznaczonym dla dzieci ) i potrafi z 

niego korzystać. 

 

 



W zakresie sprawności słuchania w różnym stopniu osiąga następujące umiejętności: 

- wyróżnia brzmienie języka angielskiego, 

- rozróżnia dźwięki, także w wyrazach brzmiących podobnie, 

- rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, wydawane w toku lekcji, jeżeli są elementami rutynowymi lub są 

poparte gestem, 

- rozumie krótkie wypowiedzi nauczyciela, pacynki, kolegów dotyczące identyfikacji osoby, 

- rozumie zwroty codzienne, takie jak przywitania i pożegnania, 

- rozumie ogólny sens wypowiedzi, jeżeli dotyczy ona spraw i przedmiotów z jego życia oraz jest poparta 

materiałem poglądowym, 

- rozumie treść historyjek obrazkowych oraz wychwytuje sens dialogów w nich zawartych, 

rozumie treść nagrań, filmów, jeżeli dotyczą spraw dziecięcych i są wypowiadane w prostym, zrozumiałym 

języku, w wolnym tempie mówienia. 

 

W zakresie sprawności mówienia różnym stopniu osiąga następujące umiejętności: 

- w ćwiczeniach rozwijających sprawność mówienia bierze udział chętnie, z zaangażowaniem i entuzjazmem, 

potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem, 

- prawidłowo i starannie wymawia poszczególne słowa, jeżeli widzi ich poglądową semantyzację, 

- nazywa obiekty ze świata dziecięcego i potrafi je opisać w prostych słowach, 

- recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki wraz z towarzyszącym im nagraniem i bez niego, 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami i zdaniami z pomocą nauczyciela i bez niej, 

samodzielnie zadaje proste pytania, 

- prowadzi ograniczoną komunikację w ramach wyuczonych zwrotów (zadaje pytania i odpowiada na nie), 

- odgrywa scenki, bierze udział w mini przedstawieniach, 

- podejmuje własne, kreatywne próby stosowania wyuczonych słów i zwrotów. 

 

W zakresie sprawności czytania w różnym stopniu osiąga następujące umiejętności: 

- wykazuje chęć czytania w języku angielskim, 

- rozpoznaje graficzny obraz prostych słów (czytanie globalne) oraz przyporządkowuje do niego właściwą 

ilustrację, 

- z pomocą nauczyciela i samodzielnie czyta pojedyncze wyrazy, 

- z pomocą nauczyciela i samodzielnie czyta proste zdania, 

- czyta głośno ze zrozumieniem, 

- czyta cicho ze zrozumieniem, 

- z pomocą nauczyciela i samodzielnie czyta krótkie teksty dostosowane do jego umiejętności oraz dotyczące 

spraw mu bliskich, 

- czyta z podziałem na role, 

- podejmuje wysiłek samodzielnego poszukiwania i przeglądania tekstów autentycznych (książeczki, 

czasopisma). 

 

W zakresie sprawności pisania w różnym stopniu osiąga następujące umiejętności: 

- zna alfabet i potrafi przeliterować proste słowa (trzyliterowe, czteroliterowe), 

- prowadzi zeszyt lub wypełnia zeszyt ćwiczeń starannie i z zaangażowaniem, 

- przepisuje pojedyncze wyrazy, zdania proste i złożone 

- wstawia litery w luki w wyrazach, 

- wstawia brakujące wyrazy w luki w krótkich (jedno-,dwuzdaniowych) tekstach. 

 

W zakresie kompetencji „uczenia się” w różnym stopniu osiąga następujące umiejętności i stopniowo -  

kształtuje właściwe postawy: 

- ma świadomość zależności rzetelnej pracy na lekcji z osiągniętymi wynikami, 

- jest zmotywowany i stara się pracować rzetelnie, 

- potrafi skoncentrować się i na dłużej utrzymać uwagę na przekazywanych treściach, 

- umie przeciwstawić się elementom odwracającym jego uwagę, 

- zna własne preferencje co do sposobu uczenia się i je stosuje, 

- potrafi stawiać hipotezy (zgadywanie) oraz je weryfikować w toku pracy, 

- ma pozytywny stosunek do uczenia się metodą prób i błędów, umie skorygować własne błędy, 

potrafi stosować samoocenę, 



- sam poszukuje okazji do uczenia się języka angielskiego w codziennym życiu (czyta książki, ogląda bajki w 

oryginalnej wersji językowej. 

 

 

KLASA I 

 

Uczeń kończący pierwszą klasę: 

- rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje, 

- nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu, 

- recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, 

- rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami. 

 

 

A!– Wspaniale! Znakomicie! Doskonale! 

 

Uczeń uzyskuje maksymalne ilość punktów z testów, które sprawdzają 

umiejętności językowe i są zgodne z programem nauczania języka angielskiego oraz treściami szczegółowymi 

zawartymi w obowiązującym podręczniku. 

Doskonale rozumie proste polecenia nauczyciela, dialogi, sens prostych historyjek oraz poprawnie reaguje na 

nie werbalnie i niewerbalnie. 

Wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. 

Potrafi poprawnie przeczytać poznane wyrazy, a nawet je zapisać. 

Zawsze chętnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. 

Jest aktywny i uważny na zajęciach. 

Starannie i systematycznie odrabia zadanie domowe. 

 

A – Bardzo dobrze! 

Uczeń jest aktywny na lekcji. 

Chętnie śpiewa piosenki, recytuje rymowanki i aktywnie uczestniczy w grach i zabawach. 

Prawidłowo reaguje na polecenia. 

Bardzo dobrze opanował słownictwo. 

Starannie wykonuje projekty oraz ćwiczenia. 

Rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. 

Potrafi poprawnie przeczytać poznane wyrazy. 

Rzadko popełnia drobne błędy w wymowie. 

Starannie i systematycznie odrabia zadanie domowe. 

 

B – Dobrze ! 

 

Dobrze opanował słownictwo. 

Potrafi powiedzieć poznane wyrazy. 

Zdarza mu się popełnić drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji. 

Uczeń jest aktywny i uważny na zajęciach. 

Raczej rozumie polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych 

reakcji werbalnych i niewerbalnych. 

Aktywnie bierze udział w śpiewaniu piosenek, recytacji rymowanek, w grach i zabawach. 

Używa poznane słownictwo, ale zdarzają mu się błędy, 

Powtarza za nauczycielem zwroty oraz nazwy wprowadzonych przedmiotów, ale nie zawsze poprawnie, 

Wykonuje projekt i ćwiczenia. 

 

C – Słabo, musisz jeszcze popracować! 

 

Uczeń opanował tylko niektóre słowa, ma ograniczony zasób słownictwa. 

Częściowo rozumie polecenia nauczyciela. 

Ma problemy z wypowiadaniem poznanych wyrazów, w mowie popełnia błędy. 

Jest mało aktywny na lekcji. 



Rzadko bierze udział w śpiewaniu piosenek. 

Rzadko bierze udział w grach i zabawach. 

Ma kłopoty z recytacją rymowanki. 

Niestarannie wykonuje projekty oraz ćwiczenia. 

 

 

D – Musisz jeszcze dużo popracować! 

 

Uczeń nie jest aktywny na lekcji. 

Nie opanował podstawowego słownictwa. 

Nie rozumie poleceń i nie potrafi poprawnie na nie zareagować 

Nie potrafi powtórzyć za nauczycielem nazw wprowadzanych przedmiotów. 

Nie angażuje się w gry, zabawy, projekty. 

Nie wykonuje ćwiczeń. 

 

 

 

 

KLASA II 

 

 

Rozumienie ze słuchu: 

- uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, 

-wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku, 

-reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty, 

-rozumie sens bajek, historyjek, 

-potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego. 

 

Mówienie: 

-uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem, 

-potrafi naśladować wymowę angielską, 

-posługuje się słownictwem poznanym na lekcji, 

-odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami. 

 

Czytanie: 

- uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka z fonetyczną, 

-rozumie często powtarzane polecenia pisemne, 

-czyta głośno pojedyncze wyrazy. 

 

Pisanie: 

-uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy, 

-wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru, 

-samodzielnie pisze wyrazy. 

 

Słownictwo: 

-uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi użyć, 

-zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy, 

ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, przyborów szkolnych, nazwy członków 

rodziny, miejsc w mieści, nazwy zainteresowań, liczebniki w zakresie 100, 

-potrafi zapisać słowa. 

 

A!– Wspaniale! Znakomicie! Doskonale! 

 

Uczeń uzyskuje maksymalne ilość punktów z testów, prac klasowych które sprawdzają umiejętności językowe 

i są zgodne z programem nauczania języka angielskiego oraz treściami szczegółowymi zawartymi w podstawie 

programowej 



Uczeń bezbłędnie opanował słownictwo. 

Doskonale rozumie proste polecenia nauczyciela, dialogi, sens historyjek oraz poprawnie reaguje na nie 

werbalnie i niewerbalnie. 

Wypowiada się słowami, a nawet całymi zdaniami, uważnie słucha. 

Rozumie teksty oraz opanował sprawność czytania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 

Potrafi bezbłędnie zapisać poznane wyrazy, a nawet krótkie zdania. 

Starannie i systematycznie odrabia zadanie domowe. 

 

A – Bardzo dobrze! 

 

Uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo i poprawnie je stosuje. 

Wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. 

Rozumie krótkie teksty. 

Opanował czytanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 

Często aktywnie pracuje na lekcji. 

Aktywnie bierze udział w śpiewaniu piosenek, grach i zabawach. 

Recytuje rymowanki. 

Prawidłowo reaguje na polecenia. 

Starannie wykonuje projekty oraz ćwiczenia. 

Starannie i systematycznie odrabia zadanie domowe. 

 

B – Dobrze ! 

 

Uczeń dobrze opanował słownictwo. 

Używa poznane słownictwo, ale zdarzają mu się błędy, 

Rozumie proste słowa. 

Przepisuje poprawnie. 

Uważnie słucha. 

Rozumie proste polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych 

reakcji werbalnych i niewerbalnych. 

Potrafi przeczytać poznane wyrazy. 

Popełnia drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji. 

Aktywnie pracuje na lekcji. 

Śpiewa piosenki, recytuje rymowanki. 

Bierze udział w grach i zabawach. 

Wykonuje projekty i ćwiczenia, ale niezbyt starannie. 

Wykonuje testy w odpowiednim przedziale procentowym. 

Systematycznie odrabia zadania domowe. 

 

 

C – Słabo, musisz jeszcze popracować! 

 

Słabo opanował słownictwo. 

Przepisuje poprawnie, jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. 

Uczeń jest mało aktywny na lekcji. 

Rzadko bierze udział w śpiewaniu piosenek. 

Rzadko bierze udział w grach i zabawach. 

Ma kłopoty z recytacją rymowanki. 

Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela. 

Zna ograniczony zasób słownictwa, 

Niestarannie wykonuje projekty oraz ćwiczenia. 

Nie zawsze starannie i systematycznie odrabia zadania domowe. 

 

 

 

 



D – Musisz jeszcze dużo popracować! 

 

Uczeń nie opanował podstawowego słownictwa. 

Przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. 

Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów. 

Nie jest aktywny na lekcji. 

Nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. 

Nie angażuje się w gry, zabawy, projekty. 

Nie wykonuje ćwiczeń. 

Nie odrabia zadań domowych. 

 

 

KLASA III 

 

Rozumienie ze słuchu: 

-uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, 

-wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku, 

-reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty, 

-rozumie sens bajek, historyjek, 

-potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego. 

 

Mówienie: 

-uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem, 

-potrafi naśladować wymowę angielską, 

-posługuje się słownictwem poznanym na lekcji, 

-odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami, 

-umie nazwać i krótko opisać np. zwierzęta, ludzi i przedmioty, 

-używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie, 

-samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie. 

 

Czytanie: 

-uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka z fonetyczną, 

-rozumie często powtarzane polecenia pisemne, 

-czyta głośno proste zdania znane z interakcji w klasie lub z często powracających tekstów mówionych, 

-czyta prosty, krótki tekst. 

 

Pisanie: 

-uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy, 

-wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru, 

-pisze krótki i prosty tekst według przedstawionego wzoru, 

-samodzielnie pisze bardzo krótki i prosty tekst. 

 

Słownictwo: 

-uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi użyć, 

zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy, ubrań, kolorów, liczb, zabawek, 

pomieszczeń w domu, zwierząt, owoców, warzyw, nazw dni tygodnia, przyborów szkolnych, środków 

transportu, zna także słownictwo określające czynności związane z ruchem oraz czynności 

wykonywane regularnie, opowiada o swoim hobby, nazywa wybrane zawody, określa pogodę 

-potrafi zapisać słowa i pogrupować je w kategorie semantyczne, zestawić wyrazy przeciwstawne. 

 

A!– Wspaniale! Znakomicie! Doskonale! 

 

Uczeń uzyskuje maksymalne ilość punktów z testów, prac klasowych które sprawdzają umiejętności językowe 

i są zgodne z programem nauczania języka angielskiego 

Bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. 

Uważnie słucha. 



Doskonale rozumie proste polecenia nauczyciela, dialogi, sens historyjek oraz poprawnie reaguje na nie 

werbalnie i niewerbalnie. 

Samodzielnie zadaje pytania. 

Opanował sprawność czytania i pisania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 

Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty, potrafi samodzielnie opisać zwierzęta, ludzi, przedmioty. 

Starannie i systematycznie odrabia zadanie domowe. 

 

 

A – Bardzo dobrze! 

 

Uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo 

Bezbłędnie rozumie polecenia nauczyciela i prawidłowo reaguje na nie. 

Wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. 

Zadaje proste pytania. 

Rozumie krótkie teksty. 

Opanował czytanie i pisanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 

Często aktywnie pracuje na lekcji. 

Aktywnie bierze udział w śpiewaniu piosenek, recytacji rymowanek, w grach i zabawach. 

Starannie wykonuje projekty oraz ćwiczenia. 

Starannie i systematycznie odrabia zadanie domowe. 

 

B – Dobrze ! 

 

Uczeń dobrze opanował słownictwo. 

Używa poznane słownictwo, ale zdarzają mu się błędy, 

Potrafi zrozumieć proste słowa. 

Uważnie słucha. 

Przepisuje poprawnie. 

Rozumie proste polecenia wydawane w toku lekcji, czasem wymaga pomocy i podpowiedzi dla poprawnych 

reakcji werbalnych i niewerbalnych. 

Potrafi przeczytać i napisać poznane wyrazy. 

Jest aktywny na lekcji. 

Śpiewa piosenki, recytuje rymowanki. 

Bierze udział w grach i zabawach. 

Wykonuje projekty i  ćwiczenia, ale niezbyt starannie. 

Nie zawsze starannie i systematycznie odrabia zadania domowe. 

 

C – Słabo, musisz jeszcze popracować! 

 

Uczeń zna ograniczony zasób słownictwa, 

Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. 

Nie potrafi samodzielnie napisać poznanych wyrazów. 

Rzadko aktywnie uczestniczy w lekcji. 

Bierze udział w śpiewaniu piosenek, ale mało aktywnie. 

Bierze udział w grach i zabawach, ale niechętnie. 

Ma kłopoty z recytacją rymowanki. 

Niestarannie wykonuje projekty oraz ćwiczenia. 

Nie zawsze starannie i systematycznie odrabia zadania.



D – Musisz jeszcze dużo popracować! 

 

Uczeń opanował tylko niektóre słowa i nie zna podstawowego słownictwa. 

Przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. 

Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów. 

Nie potrafi powtórzyć prostych słów i zwrotów za nauczycielem. 

Nie rozumie poleceń wydawanych w toku lekcji ani nie potrafi poprawnie na nie zareagować. 

Nie odrabia zadań domowych. 

Nie jest aktywny na lekcji. 

 

Negatywną ocenę opisową, a tym samym brak promocji do następnej klasy otrzymuje uczeń, który: nie 

opanował elementarnych sprawności w pisaniu mówieniu, czytaniu, rozumieniu określonych w programie 

nauczania języka angielskiego, nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o 

elementarnym stopniu trudności, nie wywiązuje się z poleceń i nie wyraża chęci poprawienia ocen. Nie jest 

zainteresowany lekcją. 

 

Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się głównie w formie ustnej lub rysunkowej. W przypadku opanowania 

umiejętności pisania, dopuszcza się możliwość pisemnego sprawdzenia wiadomości, w formie nie dłuższej niż 

kilka wyrazów. 

 

Testy, prace klasowe odbywają się po uprzednim powtórzeniu i sprawdzeniu się z wykorzystaniem kart pracy 

utrwalających wiadomości i umiejętności językowe. 

 

Ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu, polegające na zaznaczaniu właściwej odpowiedzi, 

ponumerowaniu obrazków we właściwej kolejności bądź podaniu konkretnej informacji. 

 

Sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, polegające na wyszukaniu konkretnych informacji. 

 

Wypowiedzi: w formie rozmówek, bądź odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Prace projektowe z przerobionych zakresów tematycznych. Projekty mają zazwyczaj charakter kulturowy lub 

z utrwaleniem słownictwa tematycznego. 

 

Śpiewanie piosenki lub rapu oraz recytacja wierszyka. 

 

Mini dyktanda 

 

Wykonywanie krótkich prac domowych – według wskazań nauczyciela. 

 



Kryteria oceniania 

Ocenić należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena powinna promować rozwój 

językowy i społeczny ucznia, wyraźnie wskazywać dziecku, co osiągnęło, 

co zrobiło dobrze, ile potrafi, a czego jeszcze nie umie i jak  może pracować nad uzupełnieniem braków. 

Ocena ma też dawać informację o aktywności dziecka i jego zaangażowaniu w proces uczenia się. 

 

Informacja bieżąca o ocenach uczniów odbywa się przez: 

Zapis w dzienniku elektronicznym. 

Zapis w zeszycie przedmiotowym. 

 

Informacja ogólna o postępach ucznia 

Zebrania z rodzicami 

Spotkania indywidualne z rodzicami 

Dyżury, drzwi otwarte 

Prace pisemne- prace klasowe, testy, kartkówki, zadania domowe. 

Wspieranie uczniów o specyficznych problemach edukacyjnych. 

 

Nauczyciel na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 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 poszczególne stopnie szkolne. 

 

W ramach dostosowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych nauczyciela na 

lekcjach języka angielskiego stosuje: 

wydłużony czas pracy; 

stosowanie prostych poleceń; 

zmniejszenie ilości zadań w pracy domowej; 

zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania; 

pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie 

motywowanie do pracy poprzez częste pochwały, docenianie najmniejszego wysiłku ucznia; 

w miarę możliwości odrębne instruowanie ucznia; 

posadzenie ucznia z przodu sali lekcyjnej, blisko biurka nauczyciela. 

 

Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się w formie odpowiedzi ustnych na proste pytania oraz pisemnych – 

testy dostosowane do możliwości ucznia. 

Oceniane są także karty pracy, które uczniowie rozwiązują na lekcji lub w domu. 

 

Uczeń niedosłyszący 

 

W ocenie bierze się pod uwagę przede wszystkim możliwości ucznia . 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

-zadbanie o spokój i ciszę w klasie, eliminowanie zbędnego hałasu; 

-upewnianie się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez ucznia (słuchacza) 

niedosłyszącego (w przypadku trudności zapewnienie mu dodatkowego wyjaśnienia, sformułowanie inaczej 

polecenia, 

-używanie prostego słownictwa; 

-wydłużenie czasu na wykonanie zadania z uwagi na wolne tempo czytania. 



Oceniając prace pisemne nie uwzględnia się błędów wynikających z niedosłuchu (zadania słuchania ze 

zrozumieniem). 

 

Ponadto ocenia się: 

-aktywność ucznia na lekcji; 

-systematyczność; 

-pilność; 

-staranność; 

-zainteresowanie przedmiotem; 

-stopień samodzielności. 

 

Uczeń niedowidzący 

 

Przy ocenie bierze się pod uwagę: 

-wysiłek oraz zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji; 

-aktywność; 

-samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń; 

-zainteresowanie przedmiotem i stosunek do nauki; 

 

Oceniając prace pisemne zwraca się uwagę na poziom wiadomości i słownictwo, błędy literowe spowodowane 

niedowidzeniem nie są oceniane. 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

-zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca w pierwszej ławce w rzędzie od okna; 

-wiedzę ucznia sprawdza się w formie pisemnej oraz ustnej; 

-wydłużony czas na wykonywanie ćwiczeń i zadań podczas lekcji ; 

-test zawierają zadania zarówno zamknięte jak i otwarte przygotowane przy użyciu powiększonej czcionki (16 

lub większa w zależności od stopnia niedowidzenia); 

-przewiduje się dla ucznia wydłużony (w miarę możliwości) czas wypowiedzi pisemnej; 

-możliwość zaliczania treści programowych „partiami”. 

 

 

Uczeń o obniżonych możliwościach intelektualnych 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

-zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania; 

-pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie; 

-odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany; 

-zmniejszenie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań; 

-dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie; 

-wydłużanie czasu na odpowiedź; 

-w miarę możliwości, częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania 

dodatkowej pomocy, wyjaśnień; 

-możliwość dokończenia w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach. 

 

Oceniając ucznia o obniżonym rozwoju intelektualnym należy uwzględnić: 

-włożony wysiłek, 

-poziom motywacji do pracy; 

-zaangażowanie w opanowanie materiału programowego; 

-samodzielność wykonywaniu zadań. 

 

 

 

 

 



Uczeń z dysleksją, dysgrafią, dysortografią 

 

Ucznia dyslektycznego obowiązują te same treści i wymagania programowe, co uczniów, u których nie 

stwierdzono specyficznych trudności w nauce w postaci dysleksji, dysortografii oraz dysgrafii. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

-wykazać się systematyczną pracą zgodnie ze wskazówkami nauczyciela; 

-powtarzać i utrwalać pisownie wyrazów oraz zwrotów obcojęzycznych 

-doskonalić umiejętność czytania poprzez częste ćwiczenie w domu. 

 

Ocenianie ucznia z dysleksją i dysortografią: 

-wydłużony (w miarę możliwości) czas przeznaczony na napisanie sprawdzianu/testu; 

-oceniając prace pisemne nie obniża się punktacji za opuszczanie liter, ich gubienie czy też przestawianie, jeśli 

nie wpływa to na zmianę znaczenia wyrazu; 

-uznaje się zapis fonetyczny wyrazów; 

-istnieje możliwość korzystania podczas zajęć ze słownika języka angielskiego. 

 

 

Ocenianie ucznia z dysgrafią: 

 

-akceptuje się pismo drukowane; 

-nie ocenia się ucznia za charakter i estetykę pisma; 

-w przypadku nieczytelnych zapisów lub prac uczeń ma obowiązek głośnego ich odczytania, jeżeli uczeń nie 

jest w stanie odczytać tego, co napisał otrzymuje. 

 

 

Zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce: 

-indywidualne podejście, 

-udzielanie wskazówek sprawdzających stopień zrozumienia poleceń, pomoc i dodatkowe wyjaśnianie , 

-odpytywanie ustne i umożliwienie odpowiednich form odpowiedzi, 

-dostosowanie zadań pisemnych i ustnych do możliwości ucznia, 

-wydłużanie czasu pracy podczas wykonywania zadań pisemnych, 

-obniżenie wymagań pod względem poprawności ortograficznej, 

-ocenianie nie tylko za efekt ,ale także za włożony wysiłek,  

-przydzielanie zdań, które wskażą mocne strony ucznia. 

 

Uczniowie mają obowiązek nosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i przybory do pisania i kolorowania. 

 

 



 

 


