
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

JĘZYK ANGIELSKI 

KLASY I-III 

 

1. Dzieci będą oceniane za: 

 

• Opanowanie poznanego słownictwa – ustnie. 

• Aktywność w czasie lekcji. 

• Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. 

• Zadania domowe. 

• Piosenki i wierszyki 

• Zrozumienie poleceń – rozumienie ze słuchu. 

• Sprawdziany. 

 

2. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

 

3. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 

 

4. W klasach I-III oceny są opisowe. Nauczyciel odnotowuje osiągnięcia uczniów w dzienniku 

lekcyjnym posługując się następującą skalą: W,A,B,C,D,E. 

 

W-wspaniale 

A-bardzo dobrze 

B-dobrze 

C-musisz popracować 

D-słabo, weź się do pracy 

E-źle, masz problemy z nauką 

 

  



KRYTERIA OCENIANIA 

język angielski 

KLASY 1-3 

 

 

 E 

ŹLE 

(MASZ PROBLEMY Z 

NAUKĄ) 

D 

SŁABO 

(WEŹ SIĘ DO 

PRACY) 

C 

MUSISZ 

POPRACOWAĆ 

B 

DOBRZE 

A 

BARDZO 

DOBRZE 

W 

WSPANIALE 

Rozumienie 

wypowiedzi 

 ustnych i 

reagowanie 

- nie potrafi odpowiednio 

zareagować na polecenia 

poparte gestem, 

 

- posiada liczne braki w 

wiadomościach 

uniemożliwiające 

zrozumienie wykonanie 

zadań 

- rzadko poprawnie 

reaguje na 

polecenia poparte 

gestem 

 

- wskazuje 

pojedyncze obrazki 

ilustrujące 

słownictwo 

 

- słucha 

historyjek/scenek, 

rzadko rozumie ich 

treść popartą 

obrazem, z pomocą 

nauczyciela potrafi 

wykonać gesty 

ilustrujące treść 

historyjki, wskazać 

właściwy obrazek 

- czasem reaguje 

poprawnie na 

polecenia poparte 

gestem- wskazuje 

część 

wymienionych 

przez nauczyciela 

słówek 

 

- słucha 

historyjek/scenek, 

ale nie zawsze 

rozumie ich treść 

popartą obrazem, 

próbuje wykonywać 

gesty ilustrujące 

treść historyjki, 

potrzebuje pomocy 

nauczyciela, aby 

wskazać właściwy 

obrazek 

 

 

 

- zazwyczaj 

rozumie polecenia 

nauczyciela i potrafi 

na nie zareagować 

popełniając 

niewielkie błędy 

 

- zazwyczaj 

poprawnie wskazuje 

obrazki ilustrujące 

słownictwo, 

popełniając 

niewielkie błędy 

 

- słucha 

historyjek/scenek i 

zazwyczaj wskazuje 

odpowiedni obrazek 

 

- rozumie polecenia 

nauczyciela i bez 

problemu na nie 

reaguje. 

 

- słucha 

historyjek/scenek z 

niemal całkowitym 

zrozumieniem, 

wskazuje 

odpowiedni obrazek 

 

-poprawnie 

wskazuje obrazki 

ilustrujące podane 

słownictwo 

- bezbłędnie 

rozumie i szybko 

reaguje na 

polecenia. 

 

- z zaangażowaniem 

i zrozumieniem 

słucha 

historyjek/scenek, 

potrafi wykonywać 

gesty ilustrujące 

treść historyjki, 

wskazać 

odpowiedni 

obrazek. 

 

- poprawnie 

wskazuje obrazki 

ilustrujące podane 

słownictwo 

 



Tworzenie 

wypowiedzi 

ustnych i 

reagowanie 

- nie potrafi właściwie 

nazwać obrazków 

ilustrujących podane 

słownictwo, 

- nie potrafi zbudować 

pytania i zdania, nie 

odpowiada na pytania 

 

- nie śpiewa piosenek i 

nie recytuje rymowanek 

- z trudnością umie 

nazwać właściwe 

obrazki ilustrujące 

słownictwo, 

popełnia dużo 

błędów 

 

- z dużą pomocą 

nauczyciela zadaje 

pytanie o to, czy coś 

jest na obrazku i 

udziela odpowiedzi, 

popełnia przy tym 

błędy 

 

- z błędami śpiewa 

w grupie piosenki i 

recytuje 

rymowanki, ale ma 

problemy ze 

zrozumieniem ich 

treści, jeżeli poparta 

jest 

gestem/obrazem, 

wymaga zachęty 

nauczyciela 

 

 

-nazywa pojedyncze 

obrazki ilustrujące 

podane słownictwo, 

 

 

- z pomocą 

nauczyciela 

podejmuje próby 

stworzenia pytania, 

zdania. 

 

- próbuje włączyć 

się w grupowy 

śpiew piosenek i 

recytowanie 

rymowanek 

- nazywa część 

obrazków 

ilustrujących 

podane słownictwo 

 

- z pomocą 

nauczyciela i 

nielicznymi błędami 

potrafi wyrazić 

prośbę, zadać 

pytanie, 

sformułować zdanie 

 

- z drobnymi 

błędami śpiewa 

poznane piosenki i 

recytuje rymowanki 

 

 

 

- nazywa obrazki 

ilustrujące 

słownictwo 

 

- potrafi zadań 

pytanie, udzielić 

odpowiedzi i 

sformułować zdanie 

 

- chętnie śpiewa w 

grupie i 

samodzielnie 

poznane piosenki, 

recytuje rymowanki 

- bezbłędnie 

nazywa obrazki 

ilustrujące 

słownictwo, 

 

- swobodnie tworzy 

pytania oraz udziela 

odpowiedzi oraz 

formułuje zdania 

 

 

- bezbłędnie śpiewa 

w grupie i 

samodzielnie 

piosenki, recytuje 

rymowanki, 

rozumie ich treść i 

potrafi zilustrować 

je gestem 

Rozumienie 

wypowiedzi 

pisemnych i 

reagowanie 

(nie dotyczy 

klasy 1) 

- posiada liczne braki w 

wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie 

zadań 

- z dużą pomocą 

nauczyciela 

wskazuje 

pojedyncze wyrazy 

przeczytane przez 

nauczyciela, 

Z pomocą 

nauczyciela 

wskazuje wyrazy 

przeczytane przez 

nauczyciela, 

- wskazuje kilka 

wyrazów 

przeczytanych przez 

nauczyciela, 

popełniający przy 

tym błędy 

- zwykle bezbłędnie 

lub z niewielkimi 

błędami wskazuje 

przeczytane przez 

nauczyciela wyrazy 

 

- bezbłędnie 

wskazuje 

przeczytane przez 

nauczyciela wyrazy 

 



popełniając przy 

tym liczne błędy 

 

- z dużą pomocą 

pomocą nauczyciela 

próbuje odczytywać 

wprowadzane 

słownictwo 

popełnia przy tym 

liczne błędy 

 

- z pomocą 

nauczyciela próbuje 

odczytać proste 

struktury z 

rozdziału,  ale 

sprawia mu to 

trudność, zwykle 

nie rozumie ich 

znaczenia 

 

 

popełniając przy 

tym błędy 

 

- z pomocą 

nauczyciela 

odczytuje 

wprowadzane 

słownictwo, 

popełniając przy 

tym błędy 

 

- z pomocą 

nauczyciela 

odczytuje proste 

struktury z 

rozdziału, 

popełniając przy 

tym błędy, nie 

rozumie ich 

znaczenia 

 

- odczytuje 

wprowadzane 

słownictwo, 

popełnia przy tym 

nieliczne błędy 

 

- odczytuje proste 

struktury 

z rozdziału,  

popełniając przy 

tym błędy, czasem 

nie rozumie ich 

znaczenia 

- potrafi odczytać 

wprowadzane 

słówka, popełniając 

przy tym nieliczne 

błędy 

 

- odczytuje proste 

struktury,  

popełniając przy 

tym nieliczne błędy, 

zwykle rozumie ich 

znaczenie 

- potrafi odczytać 

wprowadzane 

słownictwo 

 

- z łatwością 

odczytuje proste 

struktury, rozumie 

ich znaczenie 

Tworzenie 

wypowiedzi 

pisemnych i 

reagowanie 

(nie dotyczy 

klasy 1) 

- posiada liczne braki w 

wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie 

zadań 

- z dużą pomocą 

nauczyciela 

uzupełnia luki 

wyrazowe w 

zdaniach, popełnia 

przy tym liczne 

błędy 

 

- potrafi zapisać 

kilka nazw pod 

wskazaniami przez 

nauczyciela 

- z pomocą 

nauczyciela 

uzupełnia luki 

wyrazowe 

w zdaniach 

 

- z pomocą 

nauczyciela potrafi 

zapisać część nazw 

pod odpowiednimi 

obrazkami, popełnia 

przy tym błędy 

- częściowo potrafi 

uzupełnić luki 

wyrazowe w 

zdaniach, 

popełniając 

niewielkie błędy 

 

- częściowo potrafi 

zapisać nazwy pod 

odpowiednim 

obrazkiem, 

popełniając przy 

- potrafi uzupełnić 

luki wyrazowe w 

zdaniach, czasem 

popełnia mało 

istotne błędy 

 

- potrafi zapisać 

nazwy pod 

odpowiednim 

obrazkiem, popełnia 

przy tym mało 

znaczące błędy 

- bezbłędnie 

uzupełnia luki 

wyrazowe w 

zdaniach 

 

- potrafi zapisać 

nazwy pod 

odpowiednimi 

obrazkami 

 

- bezbłędnie 

zapisuje zdania 



obrazkami, popełnia 

przy tym liczne 

błędy 

 

- z dużą pomocą 

nauczyciela 

zapisuje zdanie, 

popełniając przy 

tym błędy 

  

 

- z pomocą 

nauczyciela 

zapisuje proste 

zdania, popełniając 

przy tym błędy 

tym niewielkie 

błędy 

 

- zapisuje zdania 

popełniając 

niewielkie błędy 

 

 

 

- bezbłędnie 

zapisuje zdania lub 

popełniając 

niewielkie błędy 

 

 

 

 

 


