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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
Nauczyciele: mgr Agata Szymańska, mgr Marta Gierczak-Bykowska,  

mgr Justyna Wilczyńska, mgr Ewa Szarzec 

 

Obowiązujące podręczniki: Tiger 1, Tiger 2, Tiger 3 

  

Uczeń ma obowiązek przynosić na lekcje języka angielskiego podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 

przedmiotowy, przybory do pisania/rysowania. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: 

− bieżące, 

− okresowe: semestralne i całoroczne, 

− samoocena ucznia, 

− różne techniki kontroli ustnej. 

 

Bieżące osiągnięcia uczniów oceniane są w następujący sposób: 

− ustnie: wszelkie osiągnięcia i umiejętności uczniów, 

− pisemnie w formie krótkich kartkówek sprawdzających słownictwo (począwszy od klasy II) oraz 

sprawdzianów po każdym rozdziale, 

− za pomocą symboli – W (WSPANIALE), B (BARDZO DOBRZE), D (DOBRZE),  

P (POPRAWNIE) i N (NIEODPOWIEDNIO) oraz stempelków. 

 

Uczeń otrzymuje oceny bieżące za: 

− odpowiedzi ustne, 

− piosenki i wierszyki, 

− zadania domowe, 

− sprawdziany, 

− krótkie kartkówki (od klasy 2), 

− aktywność na zajęciach, 

− zadania dodatkowe. 

 

Uczeń ma prawo zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć, nie podając 

przyczyny, dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie spowodowane dłuższą chorobą lub zdarzeniami 

losowymi jest rozpatrywane indywidualnie. 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

 

Kryteria oceny opisowej semestralnej w klasie pierwszej: 

W uczeń rozumie polecenia, czyta prawidłowo znane wyrazy lub proste zdania, powtarza za wzorem, 

odpowiada na pytania, tworzy krótkie samodzielne wypowiedzi, recytuje wierszyki, śpiewa piosenki z 

pamięci lub z nagraniem, rozumie sens prostych historyjek, swoimi umiejętnościami wykracza poza 

podstawę programową w ramach programu nauczania klasy pierwszej 

 

B uczeń rozumie polecenia, popełnia drobne błędy fonetyczne, czyta znane wyrazy lub proste zdania, 

powtarza za wzorem, odpowiada na pytania, recytuje wierszyki, śpiewa piosenki z pamięci lub z nagraniem, 

rozumie sens prostych historyjek 

 

D uczeń rozumie większość poleceń, czyta znane wyrazy lub proste zdania popełniając nieliczne błędy 
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fonetyczne, poprawnie powtarza za wzorem, odpowiada na większość pytań, recytuje wierszyki, śpiewa 

piosenki z nagraniem, często rozumie sens prostych historyjek 

 

P uczeń rozumie niektóre polecenia, popełnia liczne błędy w wymowie, czyta z błędami znane wyrazy, ma 

trudności z powtórzeniem za wzorem, odpowiada na niektóre pytania, recytuje wierszyki z pomocą 

nauczyciela, śpiewa wyrazy z piosenek, czasami rozumie sens prostych historyjek 

 

N uczeń nie rozumie poleceń, nie rozpoznaje i nie potrafi przeczytać pojedynczych wyrazów, powtórzyć za 

wzorem ani odpowiedzieć na pytania, nie recytuje wierszyków, nie śpiewa piosenek, nie rozumie sensu 

prostych historyjek 

Kryteria oceny opisowej rocznej po klasie pierwszej: 

W uczeń opanował słownictwo i umiejętności w stopniu wykraczającym poza podstawę programową w 

ramach programu nauczania klasy pierwszej 

B uczeń opanował słownictwo i umiejętności objęte programem nauczania w klasie pierwszej w stopniu 

bardzo dobrym 

D uczeń opanował słownictwo i umiejętności objęte programem nauczania w klasie pierwszej w stopniu 

dobrym 

P uczeń opanował słownictwo i umiejętności objęte programem nauczania w klasie pierwszej w stopniu 

poprawnym 

N uczeń nie opanował słownictwa i umiejętności objętych programem nauczania w klasie pierwszej 

Kryteria oceny opisowej semestralnej w klasie drugiej: 

W uczeń rozumie polecenia, udziela odpowiedzi na pytania prostym zwrotem, recytuje tekst piosenki lub 

wierszyka, potrafi przeczytać i zrozumieć krótki tekst, rozpoznaje, wypowiada, czyta i pisze wyrazy, swoimi 

umiejętnościami wykracza poza podstawę programową w ramach programu nauczania klasy drugiej 

B uczeń rozumie polecenia, udziela odpowiedzi na pytania jednym słowem lub prostym zwrotem, recytuje 

tekst piosenki lub wierszyka, potrafi zrozumieć i przeczytać krótki tekst popełniając drobne błędy, 

rozpoznaje, wypowiada, czyta i pisze wyrazy 

D uczeń rozumie większość poleceń, udziela odpowiedzi na pytania jednym słowem, recytuje tekst piosenki 

lub wierszyka z pomocą nauczyciela, czyta krótkie teksty popełniając nieliczne błędy, rozpoznaje, 

wypowiada, czyta i pisze większość wyrazów 

P uczeń rozumie niektóre polecenia, udziela odpowiedzi na pytania jednym słowem, ma problemy z 

recytacją piosenki lub wierszyka, czyta krótkie teksty popełniając błędy, rozpoznaje, wypowiada, czyta i 

pisze niektóre wyrazy 

N uczeń nie rozumie poleceń, ,nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytania, nie recytuje piosenek i 

wierszyków, nie potrafi przeczytać krótkich tekstów, nie rozpoznaje, nie wypowiada, nie czyta i nie pisze 

wyrazów 

Kryteria oceny opisowej rocznej po klasie drugiej: 

W uczeń opanował słownictwo, materiał gramatyczny i umiejętności w stopniu  wykraczającym poza 

podstawę programową w ramach programu nauczania klasy drugiej 

B uczeń opanował słownictwo, materiał gramatyczny i umiejętności objęte programem nauczania w klasie 

drugiej w stopniu bardzo dobrym 

D uczeń opanował słownictwo, materiał gramatyczny i umiejętności objęte programem nauczania w klasie 

drugiej w stopniu dobrym 

P uczeń opanował słownictwo, materiał gramatyczny i umiejętności objęte programem nauczania w klasie 
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drugiej w stopniu poprawnym 

N uczeń nie opanował słownictwa, materiału gramatycznego i umiejętności objętych programem nauczania 

w klasie drugiej 

Kryteria oceny opisowej semestralnej w klasie trzeciej: 

W uczeń rozumie polecenia, wypowiada się zdaniami, udziela odpowiedzi na pytania, samodzielnie zadaje 

pytania, czyta zdaniami, pisze poprawnie ze słuchu i z pamięci, potrafi samodzielnie zredagować krótki 

tekst, zna słownictwo podstawowe i dodatkowe, swoimi umiejętnościami wykracza poza podstawę 

programową w ramach programu nauczania klasy trzeciej 

B uczeń rozumie polecenia, wypowiada się słowami lub zdaniami, udziela odpowiedzi na pytania, czyta 

zdaniami, potrafi napisać krótki tekst według wzoru, pisze poprawnie z pamięci, zna słownictwo 

podstawowe, rozpoznaje znaczenie słów 

D uczeń rozumie większość poleceń, wypowiada się słowami, udziela odpowiedzi na pytania z pomocą 

nauczyciela, czyta wyrazami lub zdaniami popełniając nieliczne błędy, potrafi napisać krótki tekst według 

wzoru, potrafi napisać większość wyrazów z pamięci, zna większość podstawowego słownictwa, rozpoznaje 

znaczenie większości słów 

P uczeń rozumie niektóre polecenia, wypowiada się pojedynczymi słowami, udziela odpowiedzi na pytania 

jednym słowem, czyta wyrazami popełniając błędy, pisze krótkie teksty według wzoru z pomocą 

nauczyciela, potrafi napisać niektóre wyrazy z pamięci, zna część podstawowego słownictwa, rozpoznaje 

znaczenie niektórych słów 

N uczeń nie rozumie poleceń, nie udziela odpowiedzi na pytania, nie potrafi przeczytać zdań ani napisać 

krótkich tekstów według wzoru, nie pisze wyrazów z pamięci, nie zna podstawowego słownictwa, nie 

rozpoznaje znaczenia słów 

Kryteria oceny opisowej rocznej po klasie trzeciej: 

W uczeń opanował słownictwo, materiał gramatyczny i umiejętności w stopniu  wykraczającym poza 

podstawę programową w ramach programu nauczania klasy trzeciej 

B uczeń opanował słownictwo, materiał gramatyczny i umiejętności objęte programem nauczania w klasie 

trzeciej w stopniu bardzo dobrym 

D uczeń opanował słownictwo, materiał gramatyczny i umiejętności objęte programem nauczania w klasie 

trzeciej w stopniu dobrym 

P uczeń opanował słownictwo, materiał gramatyczny i umiejętności objęte programem nauczania w klasie 

trzeciej w stopniu poprawnym 

N uczeń nie opanował słownictwa, materiału gramatycznego i umiejętności objętych programem 

nauczania w klasie trzeciej 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

 

Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kryteria 

oceniania dostosowane są do ich poziomu umiejętności i możliwości. Ocenianie ucznia o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych również odbywa się w sposób ciągły i systematyczny. 

Nauczyciel zauważa mocne strony ucznia i nagradza jego wysiłek i zaangażowanie w pracę na 

języku angielskim zgodnie z jego możliwościami. Formy sprawdzenia wiedzy dostosowuje się do 

indywidualnych potrzeb ucznia oraz zaleceń wynikających z treści orzeczenia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie form sprawdzenia wiedzy do możliwości ucznia  

może dotyczyć zakresu materiału podlegającego ocenie, sposobu jego sprawdzenia, na przykład 
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zamiast formy pisemnej - forma ustna. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymuje 

również od nauczyciela wsparcie zgodne z typem dysfunkcji i treścią orzeczenia (np. odczytanie 

polecenia).  
 

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Nauczyciele: mgr Agata Szymańska, mgr Marta Gierczak-Bykowska,  
mgr Justyna Wilczyńska, mgr Ewa Szarzec 

 
Obowiązujące podręczniki: Tiger 1,2,3- podręcznik wieloletni 

Klasa I: 

Materiał do oceny: 

·         Słownictwo:  

-powitania i pożegnania, 

- przedstawianie się, 

- kolory, 

- liczebniki 1-10,  

- określanie wieku , 

- rodzina,  

- przybory szkolne,  

- nazwy zwierząt,  

- części twarzy i ciała,  

- zmysły, 

- produkty żywnościowe, 

- napoje,  

- czynności związane z ruchem, 

- zabawki, 

- nazwy świąt i zwyczajów,  

- wyrażanie upodobań.  

·         Kategorie gramatyczne: 

- rzeczowniki 

- liczba mnoga rzeczowników,  

- zaimki osobowe i wskazujące,  

- przedimki określone i nieokreślone,  

- spójniki,  

- wybrane czasowniki,  

- czasowniki być i mieć w 1 os. l.p.,  
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- czasownik can/can't 

- tryb rozkazujący,  

- wybrane przymiotniki. 

 

Klasa II: 

Materiał do oceny: 

·  Słownictwo: 

- powitania i pożegnania,  

- przedstawianie się,  

- określanie wieku,  

- kolory,  

- liczebniki 1-20,  

- dni tygodnia, 

- przybory i przedmioty szkolne znajdujące się w klasie,  

- nazwy przedmiotów szkolnych,  

- nazwy gier i zabaw, 

- nazwy miejsc w szkole, 

- uczucia i określanie samopoczucia, zmysły, 

- części twarzy i ciała,  

- nazwy sportów, hobby i czynności, 

- części ubioru,  

- pory roku, 

- rośliny, 

- zwierzęta oraz rodzaje pokarmu dla zwierząt, 

- określanie położenia,  

- pomieszczenia w domu i meble, 

- nazwy dolegliwości, 

- zdrowe nawyki, 

- wakacyjne miejsca,  

- artykuły spożywcze i napoje,  

- wyrażanie upodobań,   

- nazwy świąt i zwyczajów. 

·  Kategorie gramatyczne: 

- rzeczowniki – liczba mnoga rzeczowników,  



Szkoła Podstawowa nr 47        Język angielski 

6 

-zaimki osobowe,  

-zaimki wskazujące,  

- przymiotniki dzierżawcze,  

- przedimki określone i nieokreślone,  

- przyimki miejsca,  

- czasowniki ruchu,  

- czasownik modalny can,  

- spójniki,  

- czas teraźniejszy prosty,  

- struktura there is i there are,  

- czasowniki być i mieć w liczbie pojedynczej,  

- tryb rozkazujący.  

 

Klasa III: 

Materiał do oceny: 

·  Słownictwo: 

- powitania i pożegnania,  

- przedstawianie się,  

- określanie wieku,  

- podawanie numeru telefonu, adresu,  

- kolory,  

- wyrażanie upodobań, 

- nazwy czynności, codzienne czynności,  

- czynności w czasie wolnym,  

- godziny, dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory dnia 

- liczebniki 10-100, alfabet 

- czynności bieżące, 

- opisywanie wyglądu zewnętrznego,  

- pogoda, pory roku,  

- hobby,  

- rodzaje sportów, 

- czynności związane z treningiem, 

- określanie położenia,  

- zwierzęta i ich części ciała, 
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- rodzaje zwierząt, np. ssaki, gady itp., 

- czynności wykonywane na plaży, 

- wskazywanie kierunku, 

- produkty spożywcze,  

- nazwy świąt i zwyczajów. 

·  Kategorie gramatyczne: 

-zaimki osobowe, 

- przymiotniki, 

- przyimki miejsca,  

- przedimki określone i nieokreślone,  

- czasowniki have got/ has got, 

- rzeczowniki – liczba mnoga rzeczowników,  

- przymiotniki dzierżawcze,  

- czasownik modalny can,  

- wyrażenie there is/are,  

- czas teraźniejszy prosty, 

- forma ciągła czasowników, czas teraźniejszy ciągły, 

- czasowniki być i mieć w liczbie pojedynczej i mnogiej, 

- czasownik like/ don't like 

 

Powyższy system oceniania z języka angielskiego został opracowany w oparciu o: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków  

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu. 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

 

Opracowanie: 

 

mgr Marta Gierczak-Bykowska 

mgr Agata Szymańska 

mgr Justyna Wilczyńska 

mgr Ewa Szarzec 


