
Przedmiotowy System Oceniania 
z języka angielskiego w klasach I, II, III od dnia 1.09.2020 

 
1.Przedmiotowy system oceniania jest uszczegółowieniem systemu oceniania wewnątrzszkolnego 
zawartego w statucie szkoły. 
2.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi 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. 
3.Nauczyciel ma obowiązek dokonać komentarza pisemnego ocen ze sprawdzianów poprzez 
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
Nauczyciel obdarza komentarzem ustnym pozostałe formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
uczniów poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien 
dalej się uczyć. 
4. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 
 
A)Tradycyjna forma kształcenia: 
 
a) sprawdzian: 

 Sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z jednego działu programowego i 
trwa jedną godzinę lekcyjną 

 Zapowiedziany jest conajmniej tydzień wcześniej i poprzedzony powtórzeniem.  

 Uczeń ma prawo poprawić oceny uzyskane ze sprawdzianów pisemnych.  

 Ocenę można poprawić jednokrotnie, ustnie lub pisemnie, w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem, nie później niż 2 tygodnie od dnia oddania sprawdzianu.  

 Materiał do poprawy obejmuje treści zawarte w sprawdzianie.  

 Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika, a przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej bierze 
się pod uwagę tę, która jest korzystniejsza dla ucznia.  

 W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel wpisuje minus w miejsce 
oceny ze sprawdzianu, a następnie wyznacza dodatkowy termin sprawdzenia wiadomości i 
umiejętności ucznia. 

 W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 
i nieobecność ta jest nieusprawiedliwiona, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 
b) praca domowa: 
- Oceniana jest zgodność z tematem i poprawność językowa  (za krótkie prace w ćwiczeniach 
uczniowie dostają plusy: 5 plusów - ocena bardzo dobra; za brak pracy domowej minusy: 3 
minusy - ocena niedostateczna). Nauczyciel jest zobowiązany nie zadawać pracy domowej na 
weekend lub inne dni wolne od nauki szkolnej 
 
c) praca na lekcji: 
- Koncentracja uwagi, poprawność odpowiedzi, wkład pracy, praca w grupach, ćwiczenia 
praktyczne (za aktywność na lekcji, zwyciężenie w grze uczniowie otrzymują oceny. 
 
d) wytwory ucznia np. projekty, różne formy wypowiedzi pisemnych – III klasa): 
- Przy ocenianiu brana jest pod uwagę poprawność językowa i kreatywność, estetyka, wkład 
pracy. 
 
5. Nauczyciel ustala ocenę śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen 
bieżących z uwzględnieniem możliwości ucznia (ocena nie stanowi średniej arytmetycznej ocen 
bieżących). 
 
Wiedza i umiejętności ucznia w klasie I, II i III oceniane są w następujących obszarach: 
 
1. testy (znajomość słów i struktur, w tym rozumienie ze słuchu): 



- 6 punktów (wspaniale) otrzymuje uczeń, który biegle i bezbłędnie opanował słownictwo i 
wyrażenia ujęte w programie nauczania oraz rozkładzie materiału dla danej klasy. 
- 5 punktów (bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który opanował słownictwo i wyrażenia ujęte w 
programie nauczania i rozkładzie materiału oraz sporadycznie popełnia błędy. 
- 4 punkty (ładnie) otrzymuje uczeń, który opanował większość poznanego słownictwa i wyrażeń 
ujętych w programie nauczania i rozkładzie materiału  
- 3 punkty (staraj się) otrzymuje uczeń, który opanował pojedyncze słowa i wyrażenia ujęte w 
programie nauczania i rozkładzie materiału (nie potrzebuje pomocy nauczyciela)  
- 2 punkty (myśl) otrzymuje uczeń, który opanował pojedyncze słowa i wyrażenia ujęte w 
programie nauczania i rozkładzie materiału (zawsze potrzebuje pomocy nauczyciela)  
- 1 punkt (poćwicz) otrzymuje uczeń, który nie opanował słownictwa i wyrażeń określonych w 
programie nauczania i rozkładzie materiału  
 
2. czytanie (oceniane w klasie II i III) 
- 6 punktów (wspaniale) otrzymuje uczeń, który potrafi samodzielnie, bezbłędnie, odczytać 
wszystkie poznane wyrazy oraz proste zdania ujęte w programie nauczania oraz rozkładzie 
materiału. 
- 5 punktów (bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który potrafi samodzielnie odczytać wszystkie 
poznane wyrazy oraz proste zdania ujęte w programie nauczania oraz rozkładzie materiału 
sporadycznie popełniając błędy. 
- 4 punkty (ładnie) otrzymuje uczeń, który potrafi samodzielnie odczytać większość poznanych 
wyrazów i proste zdania ujęte w programie nauczania oraz rozkładzie materiału 
- 3 punkty (staraj się) otrzymuje uczeń, który potrafi odczytać pojedyncze wyrazy. 
- 2 punkty (myśl) otrzymuje uczeń, który potrafi odczytać pojedyncze wyrazy tylko z pomocą 
nauczyciela 
- 1 punkt (poćwicz) otrzymuje uczeń, który nie potrafi odczytać pojedynczych wyrazów ani 
prostych zdań nawet z pomocą nauczyciela 
 
3. praca na zajęciach/ aktywność  
- 6 punktów (wspaniale) otrzymuje uczeń, który aktywnie pracuje indywidualnie, w parze, w 
grupie oraz wykazuje się własną inicjatywą podczas zajęć, płynnie operuje poznanym 
słownictwem i zwrotami i próbuje budować nowe wyrażenia  
- 5 punktów (bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który aktywnie pracuje indywidualnie, w parze, w 
grupie, płynnie operuje poznanym słownictwem i zwrotami  
- 4 punkty (ładnie) otrzymuje uczeń, który zazwyczaj aktywnie pracuje indywidualnie, w parze, w 
grupie i pamięta większość poznanego słownictwa i zwrotów  
- 3 punkty (staraj się) otrzymuje uczeń, który potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela bądź 
uczniów do pracy indywidualnej, w parze, w grupie i pamięta pojedyncze słowa i zwroty 
- 2 punkty (myśl) otrzymuje uczeń, który zawsze potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela bądź 
uczniów do pracy indywidualnej, w parze, w grupie, słabo pamięta słowa i zwroty 
- 1 punkt (poćwicz) otrzymuje uczeń, który nie reaguje na zachętę ze strony nauczyciela bądź 
uczniów do pracy indywidualnej, w parze, w grupie, nie pamięta pojedynczych słów ani zwrotów, 
nawet z pomocą nauczyciela 
 
4. zadanie domowe  
- 6 punktów (wspaniale) otrzymuje uczeń, który wykonał zadanie bezbłędnie i starannie oraz 
wykazał się własną inicjatywą przy rozwiązaniu zadania 
- 5 punktów (bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który wykonał zadanie bezbłędnie i starannie  
- 4 punkty (ładnie) otrzymuje uczeń, który wykonał zadanie starannie, ale popełnił niewielkie 
błędy 
- 3 punkty (staraj się) otrzymuje uczeń, który wykonał zadanie mało starannie z niewielkimi 
błędami 
- 2 punkty (myśl) otrzymuje uczeń, który wykonał zadanie w połowie, mało starannie z niewielkimi 
błędami 
- 1 punkt (poćwicz) otrzymuje uczeń, który nie wykonał zadania domowego 



Nauczyciel jest zobowiązany nie zadawać pracy domowej na weekend lub inne dni wolne od nauki 
szkolnej. 
 
W dzienniku zajęć wpisywane są skróty: 
6 – wspaniale 
5 – bardzo dobrze 
4 – ładnie 
3 – staraj się 
2 – myśl 
1 – poćwicz 
 
B) podczas mieszanej formy kształcenia (nauczanie hybrydowe): 
 
Uczniów obowiązują wszystkie punkty z tradycyjnej formy kształcenia (patrz wyżej – punkt A). 
Sprawdziany odbywać się będą wyłącznie w szkole.  
 
C) podczas kształcenia zdalnego (nauczanie zdalne):  

Zmiany w PSO w nauczaniu na odległość są wprowadzane w celu umożliwienia realizacji 

podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym 

tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa. Zmiany w PSO w nauczaniu zdalnym mają 

charakter przejściowy. 

1.Przedmiotowy system oceniania jest uszczegółowieniem systemu oceniania wewnątrzszkolnego 
zawartego w statucie szkoły. 
2. Ocenianie uczniów: 
- Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w materiale przesłanym przez nauczyciela i 

umieszczonym na platformie Moodle. 

- Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela prac i zadań pisemnych, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami oceniania. 

Niedotrzymanie ustalonego terminu skutkuje otrzymaniem minusa „-„ w dzienniku elektronicznym 

(minus - jako informacja do rodzica).  Jeśli uczeń nie prześle pracy w kolejnym wyznaczonym 

terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach zapisanych w statucie szkoły. 

- O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciel informuje rodziców/prawnych opiekunów w 

terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły. 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi 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. 
3. Nauczyciel obdarza komentarzem ustnym pozostałe formy sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 
jak powinien dalej się uczyć (rozmowa telefoniczna) 
4. Nauczyciel ustala ocenę śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen 
bieżących z uwzględnieniem możliwości ucznia. 
5. Wiedza i umiejętności ucznia w klasie I, II i III oceniane są w następujących obszarach: 
 
1. karty pracy na ocenę/quizy z platformy Moodle (znajomość słów i struktur, w tym rozumienie ze 
słuchu): 
- 6 punktów (wspaniale) otrzymuje uczeń, który biegle i bezbłędnie opanował słownictwo i 
wyrażenia ujęte w programie nauczania oraz rozkładzie materiału dla danej klasy. 
- 5 punktów (bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który opanował słownictwo i wyrażenia ujęte w 
programie nauczania i rozkładzie materiału oraz sporadycznie popełnia błędy. 
- 4 punkty (ładnie) otrzymuje uczeń, który opanował większość poznanego słownictwa i wyrażeń 
ujętych w programie nauczania i rozkładzie materiału  



- 3 punkty (staraj się) otrzymuje uczeń, który opanował pojedyncze słowa i wyrażenia ujęte w 
programie nauczania i rozkładzie materiału (nie potrzebuje pomocy nauczyciela)  
- 2 punkty (myśl) otrzymuje uczeń, który opanował pojedyncze słowa i wyrażenia ujęte w 
programie nauczania i rozkładzie materiału (zawsze potrzebuje pomocy nauczyciela)  
- 1 punkt (poćwicz) otrzymuje uczeń, który nie opanował słownictwa i wyrażeń określonych w 
programie nauczania i rozkładzie materiału  
 
2. czytanie/nagrania audio (oceniane w klasie II i III): 
- 6 punktów (wspaniale) otrzymuje uczeń, który potrafi samodzielnie, bezbłędnie, odczytać 
wszystkie poznane wyrazy oraz proste zdania ujęte w programie nauczania oraz rozkładzie 
materiału. 
- 5 punktów (bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który potrafi samodzielnie odczytać wszystkie 
poznane wyrazy oraz proste zdania ujęte w programie nauczania oraz rozkładzie materiału 
sporadycznie popełniając błędy. 
- 4 punkty (ładnie) otrzymuje uczeń, który potrafi samodzielnie odczytać większość poznanych 
wyrazów i proste zdania ujęte w programie nauczania oraz rozkładzie materiału 
- 3 punkty (staraj się) otrzymuje uczeń, który potrafi odczytać pojedyncze wyrazy. 
- 2 punkty (myśl) otrzymuje uczeń, który potrafi odczytać pojedyncze wyrazy tylko z pomocą 
nauczyciela 
- 1 punkt (poćwicz) otrzymuje uczeń, który nie potrafi odczytać pojedynczych wyrazów ani 
prostych zdań nawet z pomocą nauczyciela 
 
3. praca na zajęciach/ aktywność: 
- 6 punktów (wspaniale) otrzymuje uczeń, który aktywnie pracuje indywidualnie, systematycznie i 
na bieżąco przesyła zadania na ocenę lub prace 
- 5 punktów (bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który aktywnie pracuje indywidualnie, stara się 
systematycznie i na bieżąco przesyłać zadania na ocenę lub prace 
- 4 punkty (ładnie) otrzymuje uczeń, który zazwyczaj aktywnie pracuje indywidualnie, przesyła 
zadania na ocenę lub prace w miarę systematycznie 
- 3 punkty (staraj się) otrzymuje uczeń, który potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy 
indywidualnej, przesyła zadania na ocenę lub prace niesystematycznie 
- 2 punkty (myśl) otrzymuje uczeń, który zawsze potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do 
pracy indywidualnej, przesyła zadania na ocenę lub prace niesystematycznie lub rzadko. 
- 1 punkt (poćwicz) otrzymuje uczeń, który nie reaguje na zachętę ze strony nauczyciela do 
pracy indywidualnej, nie przesyła prac i zadań na ocenę 
 
4. wytwory ucznia np. projekty, plakaty (oceniane są w klasie I, II i III): 
- 6 punktów (wspaniale) otrzymuje uczeń, który wykonał zadanie bezbłędnie i starannie oraz 
wykazał się własną inicjatywą przy rozwiązaniu pracy 
- 5 punktów (bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który wykonał pracę bezbłędnie i starannie  
- 4 punkty (ładnie) otrzymuje uczeń, który wykonał pracę, ale popełnił niewielkie błędy 
- 3 punkty (staraj się) otrzymuje uczeń, który wykonał pracę mało starannie z niewielkimi błędami 
- 2 punkty (myśl) otrzymuje uczeń, który wykonał pracę w połowie, mało starannie z niewielkimi 
błędami 
- 1 punkt (poćwicz) otrzymuje uczeń, który nie wykonał pracy 
 
5. Konkursy (oceniane są w klasie I, II i III): są dla uczniów chętnych 
 
W dzienniku zajęć wpisywane są skróty: 
6 – wspaniale 
5 – bardzo dobrze 
4 – ładnie 
3 – staraj się 
2 – myśl 
1 – poćwicz 



 
1.09.2020 
Danuta Józefowska    Anna Komarnicka 
Katarzyna Białoskórska   Joanna Komarnicka 



Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I 
 
 

Stopniowanie trudności zadań  
Nauczyciel: 

Zamierzone efekty (cele szczegółowe) 
Uczeń: 

stwarza warunki zbliżone do naturalnych: 
przyjazną atmosferę z jak największym 
wystawieniem na język angielski 
(exposure,) podstawowe powitania, 
przedstawianie się w języku angielskim 
(formulaic language) 
 

stopniowo buduje swoją świadomość 
językową w zakresie języka obcego i 
ojczystego  
 
  

respektuje okres ciszy (silent period), 
czyli nie zmusza dzieci do mówienia. (1) 
  

oswaja się językiem angielskim oraz 
rozbudza się jej/jego zainteresowanie inną 
kulturą 
 

rozwija sprawności słuchania oparte o 
polecenia wydawane w języku angielskim   
 
wprowadza język klasowych instrukcji, 
aby eliminować użycie języka ojczystego 
i wykorzystać możliwości, jakie dają 
naturalne sytuacje komunikacyjne w 
klasie (2) 
 

osłuchuje się, rozumie kontekst 
komunikacyjny sytuacji 
 
 
rozumie polecenia i niewerbalnie na nie 
reaguje (Total Physical Response) 

wzbogaca zakres prezentowanego 
języka  wykorzystuje różne teksty: 
piosenki, krótkie bajki lub scenki 
ilustrowane obrazkami lub gestami   

rozumie ogólny sens tekstu (listening for 
the gist) oraz odpowiednio reaguje na 
zadane proste pytania – w sposób 
niewerbalny (na początku) i werbalnie (w 
późniejszym okresie) 
 
odgrywa scenki razem z innymi dziećmi 

wprowadza nazwy ludzi, rzeczy i zjawisk 
ważnych dla ucznia (3) 
 
 

Rozpoznaje nazwy (na początku), sam je 
nazywa  
w późniejszym okresie) 
 

wprowadza elementy świata fantazji  
 
 
wykorzystuje dłuższe teksty narracyjne: 
bajki, historyjki, komiksy 

rozumie sens opowiedzianych historyjek, 
gdy są wspierane obrazkami, gestami, 
przedmiotami 
 
staje się bardziej wrażliwy na emocje i 
doświadczenia postaci ze świata fantazji 
oraz ludzi 
 
rozwija umiejętność koncentracji na 
zadaniu językowym 
 

wykorzystuje karty obrazkowe i  
wyrazowe  
 
wykorzystuje krótkie teksty w 
podręczniku 
 
 

wypracowuje swoją gotowość do 
czytania i pisania 
 
rozpoznaje słowa i dopasowuje je do 
odpowiednich obrazków 



wykorzystuje materiały graficzne: 
łączenie kropek, pisanie po śladzie, 
przepisywanie wyrazów 

rozwija swoje umiejętności motoryczne i 
manualne 



 



 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II 
 
 
Uczeń kończący klasę II:     

2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela 

3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu 

b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać 

d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video) 

4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania 

5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, 

rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w 

miniprzedstawieniach teatralnych 

6) przepisuje wyrazy i zdania 

 



Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III 

 

Uczeń kończący klasę III: 

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba 

nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego) 

2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela 

3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu 

b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać 

c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za 

pomocą obrazów, gestów 

d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach 

audio i video) 

4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania 

5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje 

wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze 

udział w miniprzedstawieniach teatralnych 

6) przepisuje wyrazy i zdania 

7) potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków 

multimedialnych 

8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki 

 


