
Przedmiotowy system oceniania 
z języka angielskiego 

dla klas I – III 
 
 

  
I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 
 
1. Mówienie 
2. Czytanie 
3. Słuchanie 
4. Pisanie 
5. Słownictwo 
6. Rozwój emocjonalno-społeczny 
 
II. WYMAGANIA 
 
słuchanie  
uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela  
rozumie polecenia nauczyciela  
rozumie sens historyjek i bajek  
potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego  
mówienie  
powtarza za nauczycielem, nagraniem  
wypowiada się pełnymi słowami / zdaniami  
posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach  
udziela odpowiedzi na pytania  
samodzielnie zadaje pytania  
czytanie  
czyta pojedynczymi wyrazami  
czyta zdaniami  
czyta głośno / cicho ze zrozumieniem  
czyta z podziałem na role  
pisanie  
pisze po śladzie 
przepisuje poprawnie  
pisze poprawnie ze słuchu / pamięci  
potrafi napisać krótki tekst według wzoru  
potrafi samodzielnie zredagować krótki tekst  
słownictwo  
rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy / zobaczy  
nazywa przedmioty, rzeczy, zwierzęta, których nazwy były omawiane na lekcjach  
przypomina sobie dawno poznane słowa  
prawidłowo używa liczby mnogiej 
prowadzi słowniczek obrazkowy  
rozwój emocjonalno-społeczny  
pracuje w zespole  
chętnie pomaga innym  
łatwo komunikuje się z rówieśnikami  
jest pracowity/a i obowiązkowy/a  
potrafi sam/a ocenić swoją pracę  
chętnie bierze udział w lekcji  
uważa na lekcji 
 
  
III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 



  

KLASA I 
 
Poziom 6 
- uczeń uzyskał maksymalna ilość punktów z testu, który sprawdza umiejętności językowe i jest zgodny z programem 
nauczania języka angielskiego oraz treściami szczegółowymi zawartymi w podręczniku. 
- wykazuje umiejętności powyżej poziomu 5. 
 
Poziom  5 
- uczeń jest aktywny na lekcji, 
- aktywnie bierze udział w śpiewaniu piosenek, 
- aktywnie bierze udział w grach i zabawach, 
- recytuje rymowanki, 
- prawidłowo reaguje na polecenia, 
- poprawnie używa poznane słownictwo, 
- poprawnie powtarza za nauczycielem zwroty oraz nazwy wprowadzonych przedmiotów, 
- starannie wykonuje projekty oraz ćwiczenia również ćwiczenia online. 
 
Poziom 4 
- uczeń jest aktywny na lekcji, 
- aktywnie bierze udział w śpiewaniu piosenek, 
- aktywnie bierze udział w grach i zabawach, 
- recytuje rymowanki, 
- potrafi zrozumieć polecenia prowadzącego, 
- używa poznane słownictwo, ale zdarzają mu się błędy, 
- powtarza za nauczycielem zwroty oraz nazwy wprowadzonych przedmiotów, ale nie zawsze poprawnie, 
- wykonuje projekty i ćwiczenia również ćwiczenia online . 
 
Poziom 3 
- uczeń jest mało aktywny na lekcji, 
- bierze udział w śpiewaniu piosenek, ale mało aktywnie, 
- bierze udział w grach i zabawach, 
- ma kłopoty z recytacją rymowanki, 
- ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela, 
- zna ograniczony zasób słownictwa, 
- powtarza nieprawidłowo za nauczycielem nazwy wprowadzonych przedmiotów, 
- wykonuje projekty oraz ćwiczenia również ćwiczenia online. 
 
Poziom 2 
- uczeń nie jest aktywny na lekcji, 
- nie opanował podstawowego słownictwa, 
- nie rozumie poleceń, 
- nie potrafi powtórzyć za nauczycielem nazw wprowadzanych przedmiotów, 
- nie angażuje się w gry, zabawy, projekty, 
- nie wykonuje ćwiczeń również ćwiczeń online . 
 
Poziom 1 
- uczeń nie jest aktywny na lekcji, 
- nie opanował podstawowego słownictwa, 
- nie rozumie poleceń, 
- nie potrafi powtórzyć za nauczycielem nazw wprowadzanych przedmiotów, 
- nie angażuje się w gry, zabawy, projekty, 
- nie wykonuje ćwiczeń również ćwiczeń online. 
 
 
 



  

KLASA II 
 
Poziom 6 
- uczeń uzyskał maksymalna ilość punktów z testu, który sprawdza umiejętności językowe i jest zgodny z programem 
nauczania języka angielskiego oraz treściami szczegółowymi zawartymi w podręczniku. 
- wykazuje umiejętności powyżej poziomu 5. 
 
Poziom 5 
- uczeń jest aktywny na lekcji, 
- aktywnie bierze udział w śpiewaniu piosenek, 
- aktywnie bierze udział w grach i zabawach, 
- recytuje rymowanki, 
- prawidłowo reaguje na polecenia, 
- poprawnie używa poznane słownictwo, 
- poprawnie powtarza za nauczycielem zwroty oraz nazwy wprowadzonych przedmiotów, 
- starannie wykonuje projekty oraz ćwiczenia  również ćwiczenia online  . 
 
Poziom 4 
- uczeń jest aktywny na lekcji, 
- aktywnie bierze udział w śpiewaniu piosenek, 
- aktywnie bierze udział w grach i zabawach, 
- recytuje rymowanki, 
- potrafi zrozumieć polecenia prowadzącego, 
- używa poznane słownictwo, ale zdarzają mu się błędy, 
- powtarza za nauczycielem zwroty oraz nazwy wprowadzonych przedmiotów, ale nie zawsze poprawnie, 
- wykonuje projekty i ćwiczenia również ćwiczenia online . 
 
Poziom 3 
- uczeń jest mało aktywny na lekcji, 
- bierze udział w śpiewaniu piosenek, ale mało aktywnie, 
- bierze udział w grach i zabawach, 
- ma kłopoty z recytacją rymowanki, 
- ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela, 
- zna ograniczony zasób słownictwa, 
- powtarza nieprawidłowo za nauczycielem nazwy wprowadzonych przedmiotów, 
- wykonuje projekty oraz ćwiczenia również ćwiczenia online. 
 
Poziom 2 
- uczeń jest mało aktywny na lekcji, 
- nie opanował podstawowego słownictwa, 
- nie rozumie poleceń, 
- nie potrafi powtórzyć za nauczycielem nazw wprowadzanych przedmiotów, 
- bierze udział w grach, zabawach, projektach. 
- często nie wykonuje ćwiczeń i prac domowych również ćwiczeń online. 
 
Poziom 1 
- uczeń nie jest aktywny na lekcji, 
- nie opanował podstawowego słownictwa, 
- nie rozumie poleceń, 
- nie potrafi powtórzyć za nauczycielem nazw wprowadzanych przedmiotów, 
- nie angażuje się w gry, zabawy, projekty, 
- nie wykonuje ćwiczeń również ćwiczeń online. 
  
 
 
 



 

KLASA III 
 
Poziom 6 
- uczeń uzyskał maksymalna ilość punktów z testu, który sprawdza umiejętności językowe i jest zgodny z programem 
nauczania języka angielskiego oraz treściami szczegółowymi zawartymi w podręczniku . 
- wykazuje umiejętności powyżej poziomu 5. 
 
Poziom 5 
- uczeń jest aktywny na lekcji, 
- aktywnie bierze udział w śpiewaniu piosenek, 
- aktywnie bierze udział w grach i zabawach, 
- recytuje rymowanki, 
- prawidłowo reaguje na polecenia, 
- poprawnie używa poznane słownictwo, 
- poprawnie powtarza za nauczycielem zwroty oraz nazwy wprowadzonych przedmiotów, 
- starannie wykonuje projekty oraz ćwiczenia również ćwiczenia online. 
 
Poziom 4 
- uczeń jest aktywny na lekcji, 
- aktywnie bierze udział w śpiewaniu piosenek, 
- aktywnie bierze udział w grach i zabawach, 
- recytuje rymowanki, 
- potrafi zrozumieć polecenia prowadzącego, 
- używa poznane słownictwo, ale zdarzają mu się błędy, 
- powtarza za nauczycielem zwroty oraz nazwy wprowadzonych przedmiotów, ale nie zawsze poprawnie, 
- wykonuje projekty i ćwiczenia również ćwiczenia online . 
 
Poziom 3 
- uczeń jest mało aktywny na lekcji, 
- bierze udział w śpiewaniu piosenek, ale mało aktywnie, 
- bierze udział w grach i zabawach, 
- ma kłopoty z recytacją rymowanki, 
- ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela, 
- zna ograniczony zasób słownictwa, 
- powtarza nieprawidłowo za nauczycielem nazwy wprowadzonych przedmiotów, 
- wykonuje projekty oraz ćwiczenia również ćwiczenia online . 
 
Poziom 2 
- uczeń jest mało aktywny na lekcji, 
- nie opanował podstawowego słownictwa, 
- nie rozumie poleceń, 
- nie potrafi powtórzyć za nauczycielem nazw wprowadzanych przedmiotów, 
- bierze udział w grach, zabawach, projektach. 
- często nie wykonuje ćwiczeń i prac domowych również ćwiczeń online . 
 
Poziom 1 
- uczeń nie jest aktywny na lekcji, 
- nie opanował podstawowego słownictwa, 
- nie rozumie poleceń, 
- nie potrafi powtórzyć za nauczycielem nazw wprowadzanych przedmiotów, 
- nie angażuje się w gry, zabawy, projekty, 
- nie wykonuje ćwiczeń również ćwiczeń online . 
  
 
 
 



 
 
IV. SPOSOBY I FORMY OCENIANIA 
 
Ocenianie bieżące: 
a) Metody i formy oceniania: 
1. ustne: odpowiedź ustna, recytacja wiersza, śpiew 
2. pisemne: sprawdzian zapowiedziany z określonego materiału,  
praca domowa 
3. praca ucznia na lekcji (odpowiedzi, aktywność i zaangażowanie, stosunek ucznia do przedmiotu, wyposażenie w 
pomoce dydaktyczne również ćwiczenia online,) 
4. bieżące prace domowe 
5. zapisy lekcyjne w zeszycie przedmiotowym 
6. zadania dodatkowe 
 
Na koniec roku szkolnego uczeń podlega ocenie opisowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Ocenianie 
  
Sprawdziany wiadomości i umiejętności oceniane są według następującej skali: 

a) 100 % - poziom 6 
b) 90% - 99% - poziom 5 
c) 70% - 89% - poziom 4 
d) 50% - 69% - poziom 3 
e) 30% - 49% - poziom 2 
f) 29% - 0%   - poziom 1 

 
Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 
Uwagi wstępne: 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce dotyczy 
formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. 

 Wymagania merytoryczne odpowiadają podstawie programowej nauczania języka angielskiego i 
niemieckiego w szkole podstawowej/gimnazjum i odpowiedniemu programowi nauczania. 

 Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej, odpowiedzi ustnej, pracy podczas lekcji są takie 
same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy ma zróżnicowany charakter, z uwzględnieniem 
zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 Opinia o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu nie zwalnia dziecka z obowiązku systematycznej 
pracy. 

 Uczeń uczęszcza na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, jeśli takie jest zalecenie poradni lub psychologa 
szkolnego. 

 Uczniowi umożliwia się pisanie sprawdzianów/egzaminów dostosowanych do jego możliwości 
psychofizycznych. 

 
Dostosowanie wymagań: 
uczeń z dysleksją: 
- w klasie nie czyta głośno nowego tekstu (może czytać tylko tekst opracowany wcześniej w domu) 
- ma więcej czasu na czytanie tekstów poleceń, instrukcji, zwłaszcza podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, 
w razie potrzeby nauczyciel pomaga w ich odczytaniu 
- ma możliwość poprawiania prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek ustnie 
- oceniany jest indywidualnie  
 
uczeń z dysgrafią i dysortografią: 
- może popełniać błędy w samodzielnym pisaniu, pisaniu z pamięci, ze słuchu i przepisywaniu z tablicy, dlatego 
oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem wartości merytorycznej pracy  
- popełnione błędy omawia z nauczycielem indywidualnie 
- nie jest oceniany za graficzną stronę pisma 
- na polecenie nauczyciela głośno odczytuje własny tekst (wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne), jeśli zapis 
graficzny uniemożliwia nauczycielowi jego przeczytanie 
 
uczeń z ADHD: 
- siedzi w pierwszej ławce, w pobliżu nauczyciela, ale nie przy samym oknie (lub z tyłu klasy, w przypadku, gdy uczeń 
potrzebuje dużo przestrzeni - w takiej sytuacji nauczyciel często podchodzi do ucznia i sprawdza jak postępuje praca)  
- ma jasno określone granice przestrzenne (ławka, przestrzeń, gdzie dziecko może się poruszać) 
- w miejscu pracy ma porządek 
- wysłuchuje/odczytuje krótkie polecenia 
- na polecenie nauczyciela powtarza głośno instrukcje, tak często jak to jest potrzebne 
- sporządza notatkę z lekcji (w miarę potrzeb - w wersji skróconej) 
- zapisuje pracę domową zarówno ustną, jak i pisemną (jeśli nic nie jest zadane – formułę „nic do zrobienia”) 
- zapisuje wszelkie konieczne informacje (np. o planowanych wycieczkach, akademiach, datach sprawdzianu i 
wymaganym zakresie materiału) 
- oceniany jest indywidualnie 
- może pisać prace klasowe i sprawdziany podzielone na mniejsze partie. 


