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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

KLASY I-III 

Stosowane są dwa rodzaje kontroli postępów w nauce: ocenianie bieżące – 

na każdej lekcji oraz ocenianie okresowe – po zakończeniu omawiania 

określonej partii materiału. 

Ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową. Oceny cząstkowe 

zaś wyrażone są stopniem w skali przyjętej w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania. 

Ocena uwzględnia: 

a) pracę ucznia na lekcji - aktywność 

b) zaangażowanie w lekcję 

c) wysiłek włożony w pracę 

d) odpowiedzi ucznia 

e) prace domowe 

f) pracę w grupie 

g) zeszyt, słowniczek 

h) projekty i rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się 

i) wynik testu końcowego 

j) frekwencję na lekcjach 

k) stosunek do przedmiotu, motywację, chęci i postawę podczas lekcji. 

Uczeń może otrzymać „plusy” i „minusy”. 

 „Minus” uczeń może otrzymać za: brak zadania domowego, brak 

podręcznika, zeszytu, ćwiczenia lub innych potrzebnych rzeczy, brak 

zaangażowania w pracę na lekcji, nie słuchanie poleceń nauczyciela. Po 

otrzymaniu 3 minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 „Plus” uczeń może otrzymać za: zadania domowe, dobre wywiązanie się z 

zadań realizowanych w grupie, aktywność na lekcji. 

Po otrzymaniu 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub celującą po 

otrzymaniu 6 plusów. 
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Oczekiwane osiągnięcia uczniów z zakresu nauki języka angielskiego 

Program zakłada następujące osiągnięcia uczniów na koniec nauczania języka 

angielskiego w klasie trzeciej: 

Słuchanie 

Uczeń potrafi: 

- rozumieć ogólny sens krótkich prostych sytuacji komunikacyjnych; 

- wyszukać pojedyncze informacje w nieskomplikowanych wypowiedziach i 

dialogach; 

- porównać usłyszane informacje z podanymi (np. w zdaniu, na ilustracji, w 

krótkim dialogu itp.).  

- zrozumieć polecenia nauczyciela;  

- odpowiadać na proste pytania do tekstu; 

 

Mówienie 

Uczeń potrafi: 

- w miarę poprawnie wymawiać dźwięki i poznane wyrazy w języku 

angielskim; 

- zadawać proste pytania i udzielać krótkich odpowiedzi; 

- w prosty sposób opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i najbliższym 

otoczeniu, ilustracji: 

- w sposób prosty potrafi wyrazić podstawowe uczucia (zdziwienie, 

rozbawienie, aprobatę); 

- potrafi wypowiedzieć się w konwencjonalnych sytuacjach (powitania, 

pożegnania, przedstawienie się);  

- dopasować formę wypowiedzi do sytuacji;  

- prawidłowo wymawia dźwięki i wyrazy, tak by być zrozumianym; 

- odpowiednio zadaje pytania i udziela odpowiedzi; 

 

Czytanie 

Uczeń potrafi: 

- zrozumieć ogólny sens krótkiego, prostego tekstu; 

- wyszukać odpowiednie informacje w łatwych tekstach i dialogach; 

- zaznaczyć potrzebne informacje w tekście (podkreślić, wynotować potrzebne 
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słowo).  

- odpowiedzieć na proste pytania do tekstu; 

- wybrać właściwą odpowiedź (technika wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz); 

- dopasować informacje do obrazków; 

- poprawić błędne informacje. 

 

Pisanie 

Uczeń potrafi: 

- poprawnie zapisać większość poznanych słów; 

- napisać krótkie, proste wypowiedzi o sobie i najbliższym otoczeniu na 

podstawie tekstu modelowego.  

- uzupełnić zdania i większe fragmenty tekstu; 

- opisać obrazek, ułożyć historyjkę na podstawie obrazków itp.; 

- napisać poprawnie krótkie dyktando z wykorzystaniem poznanego słownictwa.  

 

Słownictwo 

-    podpisywanie obrazków; 

- wypełnianie luk; 

- rozróżnianie wyrazów często mylonych; 

- układanie wyrazów w grupy tematyczne; 

- wyszukiwanie wyrazów nie pasujących do pozostałych. 

 

Gramatyka 

- poprawianie błędów w zdaniach; 

- wstawianie wyrazów w odpowiedniej formie, w odpowiednim miejscu; 

- technika wielokrotnego wyboru; 

- układanie zdań z rozsypanych wyrazów; 

- układanie zdań, pytań na podstawie rysunku, tabeli itp.; 

- przekształcanie zdań (np. z liczby pojedynczej na mnogą). 

 

Osiągnięcia wychowawcze 

Uczeń: 

- potrafi pracować w parach i grupach; 

- potrafi wyrazić własną opinię i wysłuchać opinii innych; 
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- przejawia otwartość wobec innych ludzi, narodów i ras; 

- pozytywnie wyraża się o członkach swojej rodziny; 

- z przyjaźnią odnosi się do swoich kolegów; 

- potrafi ocenić postępowanie swoje i innych 

- wykazuje się tolerancją i wrażliwością. 

 


