
 

 

 

 

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania  

z języka angielskiego  

w klasach 1-3 

w Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej 
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I. Ocenianie na lekcjach języka angielskiego ma na celu: 

 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć, 

2)  wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach  

w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o            

tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej 

 

II. Ocenianiu z języka angielskiego podlegają: 

a) Prace pisemne: 

 Testy/klasówki/sprawdziany (opracowane przez specjalistów językowych, 

nauczycieli) obejmujące większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin powinien być odnotowany 

w dzienniku lekcyjnym. 

 Kartkówki; dotyczące materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na 

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, nie muszą być zapowiadane, 

 Różne formy dyktand (np. uzupełnianie luk w wyrazach, dopasowywanie 

obrazków do wyrazów, itp.) 

 

b) Wypowiedzi ustne: 

(z materiału obejmującego 3 ostatnie tematy realizowane na maksymalnie 5 ostatnich 

lekcjach, a także zagadnienia przerabiane wcześniej niezbędne w praktycznej komunikacji 

językowej) 

 Odpowiedzi na pytania; 

 Dialog 

 Opis; 

 Krótkie wypowiedzi na podany temat; 

 Znajomość wierszyków i piosenek 



 Czytanie tekstów (nie dotyczy kl. 1) 

 

c) Aktywność na lekcji: 

 Praca ucznia na lekcji może być oceniana przez nauczyciela znakami ( + ) i ( - ). Trzy 

plusy dają ocenę bardzo dobrą, trzy minusy – niedostateczną .  

 

d) Prace domowe 

 Stopień samodzielności w wykonywanej pracy domowej; 

 Poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym; 

 Estetyka; 

 Wkład pracy ucznia; 

 

e) Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń:  

 Staranne pismo; 

 Estetyka; 

 Zawartość zeszytu (notatki, prace domowe); 

 

III. Zasady PZO 

 

1. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną godzinę 

lekcyjną i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową. 

 

2. Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

3. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch 

tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli 

termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych. 

 

4. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał 

ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania 



pozostałych uczniów. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia 

z zaliczania zaległego sprawdzianu.  

 

5. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana w/w 

osobom na terenie szkoły w obecności nauczyciela. 

 

6. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (np.) raz w semestrze. Zgłoszenie to 

powinno nastąpić w początkowej, organizacyjnej części lekcji, jednakże nie zwalnia 

ono ucznia z napisania wcześniej zapowiedzianej kartkówki lub pracy klasowej. Jeśli 

uczeń zgłasza nieprzygotowanie już po rozpoczęciu lekcji, np. w trakcie sprawdzania 

zadań domowych lub w trakcie pytania nauczyciel nie bierze takiego zgłoszenia pod 

uwagę, a uczeń nieprzygotowany do zajęć otrzymuje ocenę niedostateczną. Przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do 

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji (tzn. nie ma zeszytu lub książki, bądź 

ćwiczeń). 

 

7. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 8 uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie „minusa” (tzn. każdy raz za brak zadania domowego, zeszytu, 

książki lub nieuzupełniony zeszyt jeśli już wcześniej wykorzystał zwolnienie). Po 

uzbieraniu 3 minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

8. Uczeń, który był nieobecny na kartkówce lub wcześniej zapowiedzianym 

odpytywaniu ustnym jest zobowiązany do zaliczenia materiału w pierwszym dniu 

swojej obecności w szkole. 

 

9. Ucznia nie ocenia się negatywnie po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę 

pozytywną może otrzymać na własne życzenie.  

 

10. Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i 

terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 

11. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że 

zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy . 



 

12. Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu  może być podstawą 

wystawienia oceny niedostatecznej. 

 

13. Na każdą lekcję języka  angielskiego uczeń powinien przynosić podręcznik, ćwiczenia i zeszyt 

(nie dotyczy klasy 1). Za brak któregoś przedmiotu uczeń otrzyma  minus „-” z aktywności. 

14. Ocena  ma charakter jawny. 

 

15. Częstotliwość oceniania (minimum): 

2 godz. tyg. - 5 ocen w semestrze,  

 

16. Nauczyciel uzasadnia ocenę na życzenie danego ucznia. 

 

17. Uczniowie zostają zapoznani z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania podczas pierwszej 

lekcji organizacyjnej. 

 

18. Obowiązujące progi procentowe przy ocenianiu prac pisemnych:  

0 – 29% punktów - 1   

30 – 49% punktów - 2   

50 – 69% punktów - 3   

70 – 89% punktów - 4   

90 – 100% punktów - 5  

 

19. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 

(orzeczenie) nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:   

 

 poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny   

  20% - 39% - dopuszczający   

  40% - 54% - dostateczny   

  55% - 70% - dobry   

  71% - 89% - bardzo dobry     

  90% - 100% - celujący   



 

20. Ocenę końcową ustala się biorąc pod uwagę oceny cząstkowe w kolejności: 

- oceny za prace pisemne, 

- oceny za wypowiedzi ustne i kartkówki, 

- oceny za inne aktywności ucznia (praca domowa, aktywność, udział w lekcji i inne).  

21. Wiedzę i umiejętności uczniów z języka angielskiego na I etapie edukacyjnym ocenia 

się w skali: 1 – 6, słownie:  

celujący (6) 

bardzo dobry (5) 

dobry (4) 

dostateczny (3) 

dopuszczający (2) 

niedostateczny (1) 

 

IV. Wymagania i sposoby oceniania uczniów o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych: 

Nauczyciel w następujący sposób może dostosować wymagania: 

 nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi  

 przygotować ucznia wcześniej zapowiedzią, że będzie pytany  

 dawać więcej czasu na przypomnienie potrzebnych zwrotów i słówek  

 dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek  

 w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet 

wypowiadać je hiperpoprawnie  

 nowe wyrazy objaśnić za pomocą polskiego odpowiednika, kontekstu, podania synonimu, 

antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem  

 w trakcie rozwiązywania zadań testowych sprawdzić czy uczeń przeczytał i zrozumiał 

treść polecenia  

 w trakcie sprawdzianów zwiększyć czas na wykonanie zadań  

 podczas pracy z tekstem pisanym zwracać uwagę ucznia na tzw. słówka kluczowe co 

ułatwia rozumienie tekstu pisanego  

 



W przypadku uczniów z odchyleniami rozwojowymi i o sprawności niższej niż przeciętna 

nauczyciel może: 

 

 zadać mniejsza ilość słówek do zapamiętania  

 ograniczyć przerabiany materiał do niewielkich partii i o mniejszym stopniu trudności  

 pozostawić większą ilość czasu na jego przyswojenie  

 pytać po uprzedzeniu: kiedy i z czego uczeń będzie pytany  

 wypowiedzi ustne ograniczyć do kilku prostych, krótkich zdań  

 udzielać prostych, krótkich poleceń, unikać zwrotów trudnych i abstrakcyjnych  

 zadania domowe(ich ilość oraz stopień trudności) dostosować do możliwości dziecka  

  tempo pracy dostosować do możliwości dziecka  

 

Ponadto, uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych mogą otrzymywać 

specjalnie dla nich przygotowane sprawdziany (np. pisane większą czcionką, zawierające 

polecenia w języku polskim etc.), oraz pisać sprawdziany poprawkowe, zawierające 

zadania o niższym stopniu trudności niż zadania w sprawdzianach podstawowych 

(zasadniczo sprawdzian poprawkowy i podstawowy mają ten sam stopień trudności). 

 

W przypadku uczniów z dysfunkcjami na ocenę nie mają wpływu (lub mają wpływ 

mniejszy niż standardowo) – w zależności od stwierdzonej dysfunkcji: 

 typowe dla dysleksji błędy ortograficzne ( z wyjątkiem końcówek gramatycznych i 

pisowni uniemożliwiającej zrozumienie treści, względnie błędów świadczących o 

nieznajomości danego słowa) 

 charakter pisma, 

 trudności w czytaniu, 

 problemy z prawidłową wymową, 

 tempo pracy, 

 trudności w wypowiedziach ustnych. 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

CELUJĄCY (6) 

- wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania 

BARDZO DOBRY (5): 

- uczeń poprawnie wymawia poznane słownictwo, 

- uczeń bezbłędnie wykonuje polecenia nauczyciela, 

- uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

- uczeń jest zaangażowany i aktywny na lekcji, 

- uczeń prowadzi zeszyt, uzupełnia zeszyt ćwiczeń, 

- uczeń śpiewa poznane piosenki  

DOBRY (4): 

- uczeń poprawnie wymawia poznane słownictwo, ale zdarzają mu się drobne błędy, 

- uczeń z drobnymi błędami wykonuje polecenia nauczyciela, 

- uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

- uczeń jest zainteresowany lekcją, 

- prowadzi zeszyt, uzupełnia zeszyt ćwiczeń, 

- uczeń śpiewa poznane piosenki z niewielką pomocą nauczyciela  

DOSTATECZNY (3): 

- uczeń z błędami wymawia poznane słownictwo, 

- uczeń z błędami wykonuje polecenia nauczyciela, 

- uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów; 

- prowadzi zeszyt, uzupełnia ćwiczenia przy pomocy nauczyciela, 

- uczeń ma problemy z zaśpiewaniem poznanych piosenek  

DOPUSZCZAJĄCY (2): 

- uczeń ma duże problemy z wymawianiem poznanego słownictwa, 

- uczeń ma duże problemy z wykonaniem poleceń nauczyciela, 

- uczeń dysponuje niewielkim zakresem słownictwa; 

- przy posługiwaniu się językiem popełnia wiele zauważalnych błędów; 

- uczeń ma braki w zeszycie i ćwiczeniach, 



- uczeń ma problemy z najprostszymi piosenkami, 

- uczeń jest mało zaangażowany w lekcję 

NIEDOSTATECZNY (1): 

- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

- uczeń nie rozumie poznanego słownictwa, 

- uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, 

- uczeń nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, 

- uczeń ma duże braki w zeszycie i ćwiczeniach, 

- uczeń prezentuje bierny lub negatywny stosunek do lekcji 

 

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

CELUJĄCY (6) 

- wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania 

BARDZO DOBRY (5): 

- uczeń poprawnie wymawia i pisze poznane słownictwo, 

- uczeń z łatwością wykonuje polecenia nauczyciela, 

- uczeń potrafi poprawnie operować prostymi strukturami i budować spójne zdania 

- uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

- uczeń jest zaangażowany i aktywny na lekcji, 

- uczeń prowadzi zeszyt, uzupełnia zeszyt ćwiczeń, 

- uczeń śpiewa poznane piosenki 

DOBRY (4): 

- uczeń poprawnie wymawia i pisze poznane słownictwo, ale zdarzają mu się drobne błędy, 

- uczeń z drobnymi błędami wykonuje polecenia nauczyciela, 

- uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur i budować proste zdania 

- uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

- uczeń jest zainteresowany lekcją, 

- prowadzi zeszyt, uzupełnia zeszyt ćwiczeń, 



- uczeń śpiewa poznane piosenki z niewielką pomocą nauczyciela 

DOSTATECZNY (3): 

- uczeń z błędami wymawia i pisze poznane słownictwo, 

- uczeń z błędami wykonuje polecenia nauczyciela, 

- uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami oraz budować niekiedy 

spójne zdania 

- uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów; 

- uczeń posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych 

błędów; 

- w zadaniu pisemnym robi zauważalne błędy 

- prowadzi zeszyt, uzupełnia ćwiczenia przy pomocy nauczyciela, 

- uczeń ma problemy z zaśpiewaniem poznanych piosenek 

DOPUSZCZAJĄCY (2): 

- uczeń ma duże problemy z wymawianiem i pisaniem poznanego słownictwa, 

- uczeń ma duże problemy z wykonaniem poleceń nauczyciela, 

- uczeń dysponuje niewielkim zakresem słownictwa; 

- przy posługiwaniu się językiem popełnia wiele zauważalnych błędów; 

- ma trudności z napisaniem prostych zdań, w zdaniu pisemnym robi dużo istotnych błędów 

- uczeń ma braki w zeszycie i ćwiczeniach, 

- uczeń ma problemy z najprostszymi piosenkami, 

- uczeń jest mało zaangażowany w lekcję 

NIEDOSTATECZNY (1): 

- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

- uczeń nie rozumie poznanego słownictwa, nie potrafi również go napisać 

- uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, 

- uczeń nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, 

- uczeń ma duże braki w zeszycie i ćwiczeniach, 

- uczeń prezentuje bierny lub negatywny stosunek do lekcji 

 


