
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile 
Kryteria oceniania na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III 

 
 
 
 Zawsze przynosimy na lekcję: ZESZYT PRZEDMIOTOWY (minimum 32 kartkowy w kratkę lub linię), 

PODRĘCZNIK, ZESZYT ĆWICZEŃ! 
 Jesteśmy przygotowani do lekcji! 

 W przypadku nieobecności na lekcji uzupełniamy brakujący materiał! 

 
I.SPOSÓB SPRAWDZANIA WIEDZY: 
 
1. PISEMNY: 
a)TEST – obejmuje materiał jednego rozdziału (unitu), zapowiedziany przez nauczyciela minimum tydzień 
wcześniej. Podczas testu uczeń zazwyczaj wykonuje ćwiczenia ze słuchu. Test sprawdza zrozumienie oraz stopień 

opanowania określonego materiału. 
b)KARTKÓWKA – maksymalnie z 3 ostatnich lekcji, zapowiedziana przez nauczyciela, sprawdza znajomość 
słownictwa (np. dopasuj słówka do obrazków). 
2. USTNY: 
a)PIOSENKI, RYMOWAMKI 
b)PROSTE ROZMÓWKI – np. What’s your name? My name is Kate. 
 
II.AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI – jest elementem obserwacji ucznia na lekcji. 
 
III.AKTYWNOŚĆ POZALEKCYJNA- udział w konkursach, projektach, kołach. 
 
IV. ZADANIA DOMOWE- w I semestrze w klasie pierwszej nauczyciel nie stosuje obowiązkowych zadań 
domowych. Uczeń może wykonywać zadania dodatkowe, dla chętnych. W drugim semestrze zadania domowe są 
obowiązkowe. 
 
IV.OCENY: 
 Ocena semestralna i roczna jest oceną opisową. 

 Obserwacja ucznia na lekcji, podczas gier, zabaw ruchowych, przygotowań do występów i innych zajęć jest 

podstawą do wystawienia oceny opisowej. 
 Elementem motywującym do nauki jest zbieranie przez uczniów pieczątek, naklejek, dyplomików, pochwał za 

wykonywane zadania. 
 
Ocenianie uwzględnia: 
- indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu wymagań edukacyjnych, 
- stopień opanowania materiału, 
- stopień zaangażowania i aktywność na zajęciach, 
- postępy dziecka w rozwoju społeczno – moralnym. 
 
 
 
 
 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I-III 
 
 
1. 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. 
 
2. 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. 

 



3. Czytanie: 

- uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka 
z fonetyczną, 
- rozumie często powtarzane polecenia pisemne, 
- czyta głośno pojedyncze wyrazy. 
 
4. Pisanie: 
- uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy, 
- wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru, 
- samodzielnie pisze wyrazy. 
 
5. 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. 
- umie zapisać słowa 
 
W podsumowaniu śródrocznym i rocznym pracy ucznia z języka angielskiego dopuszcza się stosowanie 
sformułowań: 
Uczeń osiągnął (celujący/bardzo dobry/dobry/dostateczny/bardzo słaby) poziom umiejętności. 
Uczeń nie osiągnął minimalnego poziomu umiejętności. 
 
Poziom: 
6 (celujący) - uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, 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. 
5 (bardzo dobry) - uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się 
słowami, a nawet zdaniami. Rozumie krótkie teksty oraz opanował czytanie pojedynczych wyrazów i krótkich 
zdań. 
4 (dobry) - uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste słowa, przepisuje poprawnie, uważnie słucha. 
Rozumie proste polecenia, potrafi przeczytać poznane wyrazy. Popełnia drobne błędy, ale nie zakłócają one 
komunikacji. 
3 (dostateczny) - uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo, przepisuje poprawnie, jednak ma kłopoty ze 
zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. 
2 (bardzo słaby) - uczeń opanował tylko niektóre słowa, przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. Ma 
kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów 
1 (niewystarczający) - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je 
zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. 
 
 
 
  



Klasy IV-VIII 

1. Pomoce niezbędne do aktywnego uczestniczenia w zajęciach: 
• podręcznik 
• zeszyt ćwiczeń 
• zeszyt przedmiotowy 
2. Nieprzygotowanie do lekcji: 2 kropki na semestr. Przed lekcją uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela o 
swoim nieprzygotowaniu i nie musi podawać powodu. Na danej lekcji uczeń zwolniony jest 
z pytania, niezapowiedzianej kartkówki lub zadania domowego. 
3. Uczeń nieobecny ma lekcji ma obowiązek: uzupełnić notatkę z lekcji oraz odrobić zaległe prace domowe 
i zadania w zeszycie ćwiczeń. 
4. Formy pisemne sprawdzające wiedzę ucznia: 
a. TEST - obejmuje z reguły 1 cały rozdział (unit) i zawsze dotyczy wiadomości prezentowanych 
i przećwiczonych na lekcji. Test jest zapowiedziany minimum 1 tydzień przed terminem. Uczeń, który nie pisał 
testu w pierwszym terminie, ma obowiązek napisać do później w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
b. SPRAWDZIAN - obejmuje materiał szerszy niż trzy ostatnie lekcje, lecz mniej niż cały jeden rozdział, np. 
wybrane zagadnienie gramatyczne. Jest zapowiedziany tydzień przed terminem 
i dotyczy materiału zaprezentowanego i przećwiczonego na lekcjach. 
• KARTKÓWKA - obejmuje materiał maksymalnie trzech ostatnich lekcji. Może być niezapowiedziana. 
5. Odpowiedź ustna: obejmuje materiał maksymalnie trzech ostatnich lekcji. Sprawdza zdolność konwersacji, 
umiejętność czytania lub/ i porozumiewania się w języku angielskim. 
6. SPEECH – prezentacja ustna, przemówienie na przygotowany wcześniej przez ucznia temat np. Moja rodzina 
(My family), uczeń prezentuje zagadnienie na forum klasy. W zależności od tematu uczniowie mogą przygotować 
się indywidualnie, w parach lub w grupach. 
7. ZESZYT I ZESZYT ĆWICZEŃ: Są doraźnie sprawdzane przez nauczyciela (min. 1 raz w semestrze). 
8. Zadania domowe (HOMEWORK): 2 razy w semestrze uczeń może zapomnieć zadania domowego, trzeci raz 
skutkuje to oceną niedostateczną. Zadania domowe, w zależności jak określi nauczyciel, mogą być indywidualne 
(np. wypracowania, ćwiczenia gramatyczne) lub grupowe ( np. projekty, prezentacje, scenki rodzajowe). 
9. Oceny: Każdy uczeń ma prawo poprawić oceny od 1-4 ze sprawdzianów/testów. 
10. Uczeń musi poprawić ocenę niedostateczną z testu/sprawdzianu w terminie uzgodnionym 
z nauczycielem (w ciągu 2 tygodni od oddania testu/sprawdzianu). Jeśli nie zgłosi się do nauczyciela 
w tym terminie, uczeń nie będzie miał możliwości późniejszej poprawy. 
11. Zasadniczą podstawą wystawienia oceny semestralnej/rocznej są oceny ze sprawdzianów/testów 
z poszczególnych działów oraz sprawdzian z całego semestru/roku. 
12. Aktywność i zaangażowanie na lekcji: aktywne uczestnictwo na lekcji może być ocenione stopniem, 
w formie komentarza (informacji) ustnej lub pisemnej oraz w formie plusów (3 plusy=ocena bdb). 
13. Udział w konkursach, projektach międzyprzedmiotowych: jest nagradzany stopniem lub pochwałą, wpływa na 
pozytywny wizerunek ucznia. 
 
 
Wymaganie szczegółowe na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasach 4-8 
 
 
OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z języka 
angielskiego określone programem nauczania, a w szczególności: 
 Posiadł wiedzę i umiejętności niezbędne na ocenę bardzo dobrą 

 Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

 Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 

 Wykorzystuje nabyte umiejętności w celu rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych 

 
Alternatywnie: Uczeń brał udział w konkursach, które potwierdzają doskonałą znajomość całości podstawy 
programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego – Uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego o 
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej. 
 
BARDZO DOBRY 
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy: 
 Umie wszystko, co było na lekcjach oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

 Bardzo dobrze rozumie, co czyta i słyszy 

 Pisze i mówi zrozumiale 

 Sporadycznie popełnia błędy i potrafi je samodzielnie poprawić 
 
DOBRY 
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy: 



 Rozumie większość tego, co czyta i słyszy, ale potrzebuje powtarzania 

 Pisze i mówi zrozumiale z niewielką ilością pomyłek 

 Potrafi z pomocą nauczyciela poprawić popełnione błędy 

 
DOSTATECZNY 
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: 
 Rozumie większość tego, co czyta i słyszy po kilku powtórkach 

 Mówi i pisze z trudem, ale zrozumiale i przy pomocy nauczyciela 
 Opanowuje podstawowe wiadomości i umiejętności związane z przedmiotem 

 Popełnia błędy 

 
DOPUSZCZAJĄCY 
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: 
 Rozumie zasadnicze idee tego, co czyta i słyszy, ale dopiero po kilku powtórkach 

 Mówi i pisze z trudnością, mało zrozumiale i z pomocą nauczyciela 

 Zrozumiale wyraża zasadnicze elementy wypowiedzi 

 Ma dość duże braki w obowiązującym materiale 

 
NIEDOSTATECZNY 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: 
 Nie potrafi zrozumieć tego, co czyta i słyszy nawet za pomocą i po kilku powtórkach 

 Nie potrafi wyrazić większości prostych wypowiedzi nawet pojedynczymi słowami 

 Przychodzi nieprzygotowany do klasy 

 Braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy. 
 

 


