
SPOSÓB OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I – III

Dzieci będą oceniane za :

1. Opanowanie poznanego słownictwa - ustnie.
2. Aktywność w czasie lekcji.
3. Prowadzenie zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń.
4. Zadania domowe.
5. Piosenki i wierszyki (dla chętnych).
6. Zrozumienie poleceń – rozumienie ze słuchu.
7. Testy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

W KLASACH 1-3

I. Zasady ogólne 
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych

I. Zasady ogólne

1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania (WSO), który stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w 
opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego 
i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę.

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności 
uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.

4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie 
poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka 
angielskiego.

5. Główną funkcją  oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i 
przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 
jak powinien dalej się uczyć.
Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić:
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych 
oraz postępach ucznia,
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim 
sposobów pracy nad nimi,



d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych
trudności,
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.

6. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione 
pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WSO.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często.
2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się 

takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia w
zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, wypowiedzi 
ustne, prace domowe. 

3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne 
wglądowi.

4. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
5. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco.
6. W klasach I-III oceny są opisowe. Nauczyciel odnotowuje osiągnięcia uczniów w 

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

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen

1. W-wspaniale-uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach,
twórczo rozwiązuje problemy

2. A-bardzo  dobrze-uczeń  w  pełni  wykonuje  zadania  i  polecenia,  zna  wszystkie
struktury  leksykalno-gramatyczne,  potrafi  je  zastosować;  przekazuje  i  uzyskuje
wszystkie wymagane informacje

3. B-dobrze-uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia nieliczne
błędy leksykalno-gramatyczne,  nie  zakłócające  komunikacji;  przekazuje  i  uzyskuje
wszystkie informacje

4. C-musisz popracować-uczeń zna część wprowadzonych słów i wyrażeń; wykonuje
polecenia i zadania niedokładnie;  popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych,
wypowiedzi ucznia nie są płynne

5. D-słabo,  weź  się  do  pracy-uczeń  potrzebuje  znacznie  więcej  czasu  by  zdobyć
wymagane  umiejętności,  zna  ograniczoną  liczbę  podstawowych  słów  i  wyrażeń,
popełnia liczne błędy w ich wymowie i zapisie; w ograniczonym stopniu rozwiązuje
zadania  leksykalno-gramatyczne;  przekazuje  i  uzyskuje  niewielką  część  istotnych
informacji

6. E-źle, masz problemy z nauką-uczeń nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi
wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela; braki
w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają naukę na
kolejnych etapach


