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DLA KLAS I – III  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawa prawna do opracowania  Kryteriów Oceniania: 

 Podstawa programowa dla Szkoły Podstawowej 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania 

Etap nauki: I etap edukacyjny 

Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej  w klasach I-III odbywa się według 

programu wydawnictwa Macmillan - PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO DLA I ETAPU EDUKACYJNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 

1 – 3, zgodny z Podstawą Programową  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30 maja 2014 r. (bez zmian w zakresie nauczania języka obcego w szkole podstawowej w 

Podstawie Programowej, wprowadzonej rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z 23 

grudnia 2008) - Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska.  

Program realizowany będzie w ciągu 3 lat w następującym wymiarze: 

klasa I - 2 godziny tygodniowo 

klasa II - 2 godziny tygodniowo 

klasa III- 2 godziny tygodniowo. 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia. 

3. Sprawdziany (kontrolne) są obowiązkowe – (przez sprawdzian rozumie się pracę 

pisemną obejmującą treści programowe z co najmniej 1 działu – czas pisania ponad 15 

minut). 

4. Sprawdziany są zapowiadane, z tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Krótkie sprawdziany, kartkówki z ostatnich 

lekcji nie muszą być zapowiadane. Przez kartkówkę rozumie się pracę pisemną do/ 

maksymalnie 3 ostatnich zajęć – czas pisania do 15 minut. 

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien napisać go w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem na pierwszej lekcji po powrocie ucznia do szkoły. Termin 

sprawdzianu dla takiego ucznia nie może przekroczyć 2 tygodni od powrotu ucznia do 

szkoły. 

6. Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanej oceny z pisemnej pracy kontrolnej w ciągu 

dwóch tygodni, w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu. Ocena 

z poprawy wpisywana jest do dziennika lekcyjnego. 

7. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

8. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach 

lekcyjnych, pracach domowych lub wypracowaniach. W przypadku dłuższej 

niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem, 

nie może on jednak przekroczyć 2 tygodni. 

9. Uczeń musi posiadać własnoręcznie uzupełniony zeszyt z wszystkimi zadaniami 

i lekcjami, podręcznik, uzupełnione ćwiczenia, jeżeli są wymagane w danej klasie. 

10. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania 

do lekcji, za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów, 

kartkówek. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Jeżeli 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). 

11. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

12. Ocena za pierwsze półrocze i roczna jest oceną opisową. 



 

WYSTAWIANIE OCEN BIEŻĄCYCH 

Uczniowie z przedmiotów językowych oceniani są za: 

a) kategoria I (waga 5): 

 odpowiedzi pisemne (klasówki, sprawdziany, testy), 

 odpowiedzi ustne (zaśpiewanie piosenki, recytacja rymowanki, diologu) 

 

b) kategoria II (waga 3): 

 projekty, 

 kartkówki, 

 obszerne zadania domowe, 

 

c) kategoria III (waga 2): 

 krótka odpowiedź ustna, 

 krótka odpowiedź pisemna, 

 

d) kategoria IV (waga 1): 

 ćwiczeniowe zadania domowe, 

 aktywność, 

 praca w grupie, 

 gotowość do pracy. 

TESTY OBIEKTYWNE zawierają klucz i ograniczoną liczbę poprawnych odpowiedzi. Wyniki są 

wyrażone w procentach lub w procentach przeliczonych na stopnie. 

PROCENTY STOPNIE 

91 - 100 % 5 – bardzo dobry 

7 6 - 9 0 %  4 – dobry 

5 1 - 7 5 %  3      – dostateczny 

3 1 - 5 0 %  2 – dopuszczający 

Wynik niższy tzn. od 30% w dół, oznacza brak zaliczenia („1 - niedostateczny”) i powtórne uzupełnienie 

testu. Ocenę „6 - celujący” oznacza wykonanie nadobowiązkowych, dodatkowych  zadań. 

TESTY SUBIEKTYWNE oceniają wykonanie całości zadania, zazwyczaj w formie ustnej 

lub pisemnej. Ocenę wystawia się według następujących kryteriów:  

Umiejętność opanowania materiału wykraczającego poza program – 6 celujący 

Uczeń w pełni opanował cały zakres materiału obowiązkowego, jest pilny i systematyczny w 

nauce. Ponadto posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania. Wykonuje 

nadobowiązkowe zadania i odznacza się dużą aktywnością podczas zajęć.  

Umiejętność opanowania materiału w pełni – 5 bardzo dobry 

Uczeń rozumie krótkie polecenia, pytania i odpowiedzi. Rozumie ogólny sens prostego 

dialogu i potrafi wybrać z niego krótkie informacje. Rozumie ogólny sens krótkiego tekstu 

pisanego. Potrafi samodzielnie zapisać pojedyncze znane mu słowa. Potrafi uzupełnić zdanie 

odpowiednim wyrazem, połączyć pytania i odpowiedzi. Potrafi podpisać rysunki (wyrazami z 

ramki). 

Umiejętność opanowania większości materiału – 4 dobry 

Uczeń rozumie większość krótkich poleceń, pytań i odpowiedzi. Zazwyczaj rozumie ogólny 

sens prostego dialogu i potrafi wybrać z niego większość krótkich informacji. Przeważnie 



potrafi komunikować się przy pomocy pojedynczych słów i krótkich zwrotów. Przeważnie 

rozumie ogólny sens tekstu pisanego. Potrafi zapisać znane mu słówka popełniając niekiedy 

zauważalne błędy. Przeważnie potrafi wypełnić zadania leksykalne (słownictwo).  

Umiejętność opanowania materiału we fragmentach – 3 dostateczny 

Uczeń od czasu do czasu rozumie krótkie polecenia nauczyciela poparte gestem, pytania i 

odpowiedzi uzupełnione niedużą ilością ilustracji, ogólny sens dialogu opartego na wcześniej 

poznanym wzorze. Potrafi przy pomocy nauczyciela sformułować prostą odpowiedz. Czasem 

rozumie łatwe polecenie pisemne. Potrafi poprawnie przepisać słowa i zwroty z tablicy lub 

podręcznika. Potrafi używać ograniczonego zakresu słownictwa. 

Umiejętność opanowania materiału w bardzo małych fragmentach – 2 dopuszczający 

Uczeń rozumie krótkie polecenia często poparte gestem, pytania i odpowiedzi potrzebując 

pomocy, od czasu do czasu rozumie ogólny sens dialogu. Przy pomocy ułoży prostą 

odpowiedz na pytanie. Rozumie niedużą ilość poleceń pisemnych, kilka kluczowych 

informacji tekstu pisanego. Ma trudności z przepisywaniem słów z tablicy. Potrafi operować 

niedużą ilością struktur i niewielkim zakresem słownictwa. 

Umiejętność nieopanowania materiału – 1 niedostateczny 

Oznacza brak umiejętności i zdolności opisanych wyżej. 

Ocena śródroczna i roczna  ma  formę opisową. 

 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych 

(nauczyciele języka angielskiego): 

Aneta Baranowska 

Irena Kupryk 

 


