
Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego  

w klasach 1-3 
 
 
 
 
 
 

 

1. Postanowienia ogólne 
 

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są:  
• wiadomości 

• umiejętności 

• aktywność ucznia  
• zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia 

 

Ocena bieżąca uwzględnia wszystkie sprawności językowe (czytanie i słuchanie 
ze zrozumieniem, mówienie, pisanie), włączając w to znajomość słownictwa i  
gramatyki( tj. słowa i struktury gramatyczne wynikające z rozkładu materiału 
realizowanego podręcznika).Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia również pracę 
indywidualną, tj. aktywność na lekcji, umiejętność pracy w parze i w grupie. 
 

 

2. Formy sprawdzania wiedzy ucznia 

 
• ustna odpowiedź ucznia: znajomość rymowanek, piosenek i zawartego w nich 

materiału leksykalnego(słowa, wyrażenia, konstrukcje gramatyczne)  
• pisemna odpowiedz ucznia: w ramach krótkiej (przeważnie zapowiedzianej) 

kartkówki lub dłuższego (zawsze uprzednio zapowiedzianego) sprawdzianu  
• aktywność na lekcjach  
• zadania domowe (estetyka pracy, poprawność wykonania, systematyczność), 

włączając w to także utrwalanie w domu materiału wprowadzanego na lekcji  
• regularne prowadzenie zeszytu oraz korzystanie z własnego podręcznika 

 

3. Ocenianie 

 

Oceny opisowe w oparciu o WSO : wzorowo, dobrze, przeciętnie, słabo. 

 

4. Kryteria ocen: 

Klasa I 
 

Ocena słabo: 

 
 nie rozumie prostych poleceń i nie potrafi właściwie na nie reagować, np. Open your 

books,work in pairs, choose and colour.;


 nie zna liczb 1–10;
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 nie potrafi recytować rymowanek


 nie potrafi,ani nie podejmuje prób zaśpiewania piosenek


 nie rozumie sensu opowiadanych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami


 nie potrafi odczytać pojedynczych wyrazów z tablicy


 nie stara się przepisać prostego tekstu z tablicy


 

Ocena przeciętnie: 
 Rozumie część poleceń nauczyciela.



 Wskazuje i nazywa przedmioty z najbliższego otoczenia


 Stosuje w niewielkim stopniu słownictwo zawarte w wierszykach i rymowankach


 Naśladując nauczyciela, powtarza wyliczankę.


 Zna podstawowe kolory, przybory szkolne, zwierzęta, zabawki


 Odpowiada na pytanie o przedmioty: What’s this? – It’s a…


 Przy pomocy nauczyciela wykonuje ćwiczenia sprawdzające znajomość słownictwa.


 

Ocena dobrze: 
 Prawidłowo reaguje na większość poleceń nauczyciela.



 Samodzielnie powtarza wyliczanki, rymowanki i piosenki


 Pyta o ilość. Prawidłowo stosuje liczbę mnogą rzeczowników: How many cats?


 Odpowiada na pytanie o ilość: I’ve got eight cats.


 Pyta o posiadanie: Have you got a dog?, Odpowiada: Yes, I have. / No, I haven’t.


 Samodzielnie wykonuje ćwiczenia sprawdzające znajomość słownictwa.


 

Ocena wzorowo: 
 rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje, np. Listen and chant. Look and match;



 zna liczby 1-20 oraz potrafi nazwać proste czynności;


 recytuje w pełni poprawnie rymowanki, wierszyki bez pomocy nauczyciela


 rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 
przedmiotami



 zna wymowę słów i jest w stanie odtworzyć je z pamięci


 

 

Klasa II 
 

Ocena słabo:  
 nie rozumie prostych poleceń i nie potrafi właściwie na nie reagować, np. Listen and chant. 

Look and match;


 nie zna liczb 20-100 oraz nie potrafi nazywać prostych czynności;


 nie potrafi recytować poprawnie rymowanek, ani wierszyków


 nie rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 
przedmiotami



 nie zna wymowy, ani znaczenia słówek zawartych w wymaganych piosenkach i 
wierszykach



 

Ocena przeciętnie:  
 rozumie w małym stopniu proste polecenia i potrafi właściwie na nie reagować, np. Listen and 

chant. Look and match;


 potrafi recytować rymowanki i piosenki przy pomocy nauczyciela


 rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 
przedmiotami
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 zna wymowę i potrafi przeczytać pojedyncze zdania ze znaczną pomocą nauczyciela


 potrafi przepisać łatwiejsze wyrazy samodzielnie, poprawnie przepisuje z książki lub z tablicy




 potrafi rozwiązać pisemne zadania o najmniejszym lub małym stopniu trudności


 

Ocena dobrze: 

 

 rozumie w dużym stopniu proste i bardziej złożone polecenia nauczyciela i potrafi 
właściwie na nie reagować, np. Listen and chant. Look and match;



 potrafi recytować rymowanki i piosenki bez pomocy nauczyciela


 rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy nie są wspierane obrazkami, gestami, czy 
przedmiotami



 poprawnie odtwarza z pamięci większość słów występujących w piosenkach i 
rymowankach



 poprawnie, z drobnymi błędami przepisuje słowa z tablicy lub podręcznika


 potrafi rozwiązać pisemne zadania o średnim stopniu trudności


 

Ocena wzorowo:  
 rozumie bez problemów proste i złożone polecenia nauczyciela, potrafi właściwie na nie 

reagować ustnie i pisemnie


 potrafi recytować bez żadnych błędów rymowanki i piosenki


 rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy nie są wspierane obrazkami, gestami, czy 
przedmiotami



 poprawnie odtwarza z pamięci wszystkie słowa występujące w piosenkach i rymowankach


 bezbłędnie przepisuje słowa z tablicy lub podręcznika


 potrafi rozwiązać pisemne zadania o dużym stopniu trudności (uzupełnianie luk w 
zdaniach, rozszyfrowywanie rozsypanek wyrazowych



 

Klasa III 

Ocena słabo:  
 nie rozumie prostych poleceń i nie potrafi właściwie na nie reagować, np. Open your 

books,work in pairs, choose and colour.;


 nie zna żadnych słów i zwrotów zawartych w rymowankach i piosenkach


 nie potrafi odczytać poprawnie pojedynczych wyrazów


 nie potrafi odtworzyć z pamięci pisowni pojedynczych wyrazów


 nie rozumie sensu opowiadanych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami


 nie potrafi rozwiązać prostych zadań pisemnych na sprawdzianach lub innych pracach 
pisemnych



 

Ocena przeciętnie:  
 rozumie w małym stopniu proste polecenia i potrafi właściwie na nie reagować, np. Listen and 

chant. Look and match;


 potrafi recytować rymowanki i piosenki przy pomocy (podpowiedzi, naprowadzeniu 
ustnym) nauczyciela



 rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, 
przedmiotami



 zna wymowę i potrafi przeczytać pojedyncze zdania ze znaczną pomocą nauczyciela


 potrafi przepisać łatwiejsze wyrazy samodzielnie, poprawnie przepisuje z książki lub z tablicy
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 potrafi rozwiązać pisemne zadania o najmniejszym lub małym stopniu trudności


 

Ocena dobrze:  
 rozumie w dużym stopniu proste i bardziej złożone polecenia nauczyciela i potrafi właściwie 

na nie reagować ustnie lub pisemnie , np. Listen and chant. Look and match;


 potrafi recytować rymowanki i piosenki bez pomocy nauczyciela


 rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy nie są wspierane obrazkami, gestami, czy 
przedmiotami



 poprawnie odtwarza z pamięci większość słów występujących w piosenkach i 
rymowankach



 poprawnie, z drobnymi błędami przepisuje słowa z tablicy lub podręcznika


 potrafi rozwiązać pisemne zadania o średnim stopniu trudności (uzupełnić luki właściwym 
słowem, zwrotem gramatycznym, dopasować polskie tłumaczenie do angielskich 
wypowiedzi)



 

Ocena wzorowo: 

 

 rozumie bez problemów proste i złożone polecenia nauczyciela, potrafi właściwie na nie 
reagować ustnie i pisemnie



 potrafi recytować bez żadnych błędów rymowanki i piosenki


 rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy nie są one wspierane obrazkami, gestami, czy 
przedmiotami



 poprawnie odtwarza z pamięci wszystkie słowa występujące w piosenkach i rymowankach


 bezbłędnie przepisuje słowa z tablicy lub podręcznika


 potrafi rozwiązać pisemne zadania o dużym stopniu trudności (uzupełnianie luk w 
zdaniach, rozszyfrowywanie rozsypanek wyrazowych, tłumaczenie pojedynczych słów i 
prostych zdań na język angielski



 potrafi rozróżniać proste konstrukcje gramatyczne i tworzyć z nimi proste zdania


 
 
 

 

5. Treści nauczania 

 

Poniższe treści nauczania dotyczą całego okresu pierwszego etapu edukacyjnego i 

zostały przedstawione bez podziału na poszczególne lata nauki. Program zakłada spiralny 

układ treści i umiejętności, co oznacza, że znane na przykład z pierwszej klasy tematy 

czy leksyka będą powtarzane, utrwalane i poszerzane w klasie drugiej i trzeciej wraz ze 

wzrostem dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i społecznej dziecka. 

 

A. Tematy, sytuacje, leksyka 
Świat wokół nas: 

- szkoła: przybory szkolne; 
- dom: opis domu, pokoi, meble i sprzęty domowe, zabawki;  
- człowiek: wygląd, części ciała; 

- rodzina: członkowie rodziny; 

- ubranie: części garderoby, kolory; 

- jedzenie: artykuły spożywcze, nazwy posiłków; 

- czynności dnia codziennego.  
Czas wolny: 
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- zainteresowania i hobby, sport; 

- przyjęcia i zabawy.  
Geografia i środowisko: 

- nazwy państw europejskich (przede wszystkim anglojęzycznych) 

- określanie czasu: pory roku, nazwy miesięcy, dni tygodnia; 

- pogoda.  
Biologia: 

- nazwy zwierząt; 

- części ciała zwierząt.  
Kultura krajów anglosaskich i świata: 

- życie codzienne w różnych kulturach (szkoła, rodzina, kuchnia itp.); 

- tradycja i święta (Halloween, Christmas, Saint Valentine 's Day itp.) 

 

B. Funkcje komunikacyjne 
Zwroty grzecznościowe: 

- powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello. How are you? Goodbye. See you.); 

- przedstawianie siebie i innych(I'm Cindy. This is Oscar. Nice to meet you.); 

- podziękowanie (It 's great. Thanks.).  
Wyrażanie postaw wobec rozmówcy i zdarzeń: 

- wyrażanie upodobań (I like swimming, but I don 't like gardening.); 

- wyrażanie życzeń (I want a burger and chips.); 

- wydawanie prostych poleceń (Clap your hands! Sit down!).  
Informowanie:  
- identyfikacja osób, przedmiotów i miejsc (This is my bedroom. There is a big bed in 
my bedroom.);  
- opisywanie osób (She 's got short curly hair.); 

- mówienie o czynnościach dnia codziennego (On Mondays we play games.);  
- mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (I 'm making a sandcastle.); 

- mówienie o umiejętnościach (I can jump.); 

- wyrażanie posiadania (I have a brother and a sister. They are little Betsy 's toys.); 

- określanie czasu (It 's a quarter to 5.); 

- określanie pogody (It 's hot.). 

 

C. Kategorie gramatyczne 
Rzeczowniki: 

- liczba pojedyncza i mnoga regularna i nieregularna; 

- forma dzierżawcza.  
Czasowniki: 

- modalne: can/can 't; 

- czasowniki to be, have (got); 

- konstrukcja there is, there are 

- tryb rozkazujący; 

- czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous.  
Zaimki: 

- osobowe; 

- dzierżawcze.  
Liczebniki: 

- główne.  
Określniki: 

- a, an, the; 
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- some, any, no;  
- this, these, that, those.  
Przyimki: 

- miejsca; 

- czasu. 
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