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Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klasy I 

 

W klasie I  szkoły podstawowej obowiązuje literowy system oceniania bieżącego. 

W – Wspaniale 

B – Bardzo dobrze. 

D – Dobrze. 

T – Trochę opanowałeś. 

S- Słabo opanowałeś. 

N- Nie opanowałeś. 

Obszary aktywności podlegające ocenie w klasie I:  

• Słuchanie, 

• mówienie. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

W klasach I ocena stanowi integralną część procesu nauczania i składają się na nią 

następujące elementy: 

Ocena nieformalna: 

• uczniowie nagradzani są słowem, gestem, naklejkami, uśmiechem jak również 

buźkami, które nauczyciel rysuje w nagrodę za aktywność i pracę na lekcji, 

• oceniany jest wysiłek ucznia i postępy w nauce na podstawie systematycznej 

obserwacji i notowania jego osiągnięć,  

•  dzieci dokonują samooceny, wklejając naklejkę w zeszycie ćwiczeń po opanowanym 

zakresie materiału. 

Ocena formalna: w postaci symboli literowych w klasach I-III (W, B, D, T, S, N), Oceny 

zapisywane na sprawdzianach zawierają komentarz. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się 

stosowanie znaków plus (+) i minus (-). 

Ogólne zasady oceniania: 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.  

3. Prace klasowe są obowiązkowe.  

4. Prace klasowe są zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Nauczyciel musi je sprawdzić i oddać w ciągu dwóch 

tygodni. 



5. Krótkie sprawdziany nie muszą być zapowiadane. 

 6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie uzgodnionym 

 z nauczycielem.  

7. Przy poprawianiu prac klasowych, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, w drugim terminie 

kryteria ocen nie zmieniają się. Stopień uzyskany podczas poprawy prac pisemnych wpisuje 

się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia. 

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

lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach.  

9. Nauczyciel może nagrodzić aktywną pracę dziecka na zajęciach oceną lub „+”. Zdobycie 3 

„+” jest równoważne z oceną bardzo dobrą (B). 

10. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć trzy razy w ciągu semestru oraz po 

nieobecności z powodu choroby / niedyspozycji. Przez nieprzygotowanie do lekcji 

rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do 

lekcji Fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie nie będzie 

on uwzględniony. Dodatkowe nieprzygotowania nauczyciel zaznacza w dzienniku lekcyjnym 

„–”. Trzy „–” równoważne są z oceną nie opanowałeś (N). 

 

11. W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń powinien 

zgłosić to nauczycielowi, który udzieli mu pomocy. 

12. Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów ma miejsce po zakończeniu każdego działu  

z podręcznika. 

13. Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się głównie w formie ustnej lub rysunkowej.  

W przypadku, gdy uczniowie w odpowiednim stopniu opanują pisanie, dopuszcza się 

możliwość pisemnego sprawdzenia wiadomości, w formie nie dłuższej niż kilka wyrazów. 

Uczeń kończący klasę I: 

- rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje, 

- nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu, 

- recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, 

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

przedmiotami. 

 

 

 

 



Formy sprawdzania wiadomości uczniów w klasie I: 

• Praca klasowa (test) - z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana w 

dzienniku i zapowiedziana z dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Prace klasowe 

powinny być ocenione i omówione w terminie tygodnia (a najpóźniej dwóch tygodni) 

po ich przeprowadzeniu.  

Podczas oceny sprawdzianów stosuje się następującą skalę: 

• 100%  poprawnych odpowiedzi - W  

•  90 – 99% poprawnych odpowiedzi - B  

• 75 – 89% poprawnych odpowiedzi – D 

•  50 – 74% poprawnych odpowiedzi – T 

• 30 – 49% poprawnych odpowiedzi – S 

• do 29% poprawnych odpowiedzi – N 

 

• Prace domowe ucznia – podlegające sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie 

stopnia, brak pracy domowej jest odnotowywany w zeszycie przedmiotowym ucznia 

lub zeszycie ćwiczeń. Pod uwagą nauczyciela wymagany jest podpis rodzica. Uczeń 

ma obowiązek nadrobienia zaległości.  

• Wypowiedzi ustne: odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji, aktywność na lekcji.  

Przy ustalaniu oceny semestralnej lub końcowej nauczyciel uwzględnia także 

systematyczność pracy oraz możliwości intelektualne ucznia. 

 

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie pierwszej 

Wspaniale (W) 

1. Słuchanie 

• Uczeń rozumie i wykonuje bezbłędnie polecenia nauczyciela, 

• rozumie i bezbłędnie wychwytuje wszystkie informacje nagrane na płyty CD, 

• rozumie i wychwytuje wszystkie informacje przekazywane przez nauczyciela  

w języku angielskim, 

• potrafi bezbłędnie zastosować informacje zasłyszane w ćwiczeniach, 

• uczeń rozumie ogólny sens scenek, bajek i innych tekstów prezentowanych przez 

nauczyciela lub jako nagrania, 

• uczeń rozumie proste polecenia w języku angielskim dotyczące zachowania w klasie 

 i właściwie na nie reaguje, 



• uczeń rozumie sens opowiedzianych historyjek, rymowanek, gdy są wspierane 

obrazkami, przedmiotami, 

• uczeń potrafi zrozumieć bardzo podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące własnej 

osoby, najbliższego otoczenia i świata fantazji. 

2. Mówienie 

• Uczeń wypowiada się bezbłędnie pod względem formy i treści, 

• uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, a nawet zna słownictwo wykraczające poza 

materiał klasy pierwszej, 

• samodzielnie konstruuje krótką wypowiedź w języku angielskim, 

• udziela bezbłędnej odpowiedzi na proste pytania używając stałych zwrotów wg 

podanego wzoru do przeprowadzenia zadań komunikacyjnych w klasie, 

• potrafi reagować werbalnie na polecenia i pytania dotyczące klasowych rytuałów ( Hi! 

How areyou?, I'm fine. Thanks),  

• prawidłowo nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,  

• bezbłędnie recytuje wierszyki i rymowanki, 

• bezbłędnie śpiewa piosnki z repertuaru dziecięcego, 

• uczeń odpowiada całymi zdaniami wg podanego wcześniej schematu wypowiedzi. 

 Bardzo dobrze (B) 

1. Słuchanie 

• Uczeń rozumie i wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela,  

• uczeń potrafi zrozumieć bardzo podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące własnej 

osoby, najbliższego otoczenia i świata fantazji, 

• rozumie ogólny sens scenek, bajek i innych tekstów słuchanych prezentowanych przez 

nauczyciela lub jako nagrania, 

• rozumie i wychwytuje ważniejsze informacje nagrane na płytę CD, zaprezentowane 

przez nauczyciela, 

• potrafi bezbłędnie zastosować i wyróżnić ogólne informacje zasłyszane  

w ćwiczeniach, 

• uczeń rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, 

przedmiotami. 



2. Mówienie 

• Uczeń potrafi konstruować krótszą wypowiedź w języku angielskim wg podanego 

schematu wypowiedzi, 

• uczeń wypowiada się pełnymi pojedynczymi zdaniami, 

• poprawnie recytuje wierszyki i rymowanki, 

• poprawnie nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu, 

• uczeń poprawnie reaguje werbalnie na polecenia i pytania dotyczące klasowych 

rytuałów, 

• uczeń bezbłędnie używa stałych zwrotów i pytań wg podanego wzoru do 

przeprowadzenia zadań komunikacyjnych w klasie. 

Dobrze (D) 

1. Słuchanie 

• Uczeń prawie zawsze rozumie i wykonuje proste polecenia nauczyciela, 

• potrafi wychwycić część informacji nagranych na płyty CD, zaprezentowanych przez 

nauczyciela, 

• potrafi zastosować zasłyszane informacje w ćwiczeniach, popełniając kilka błędów, 

• uczeń częściowo rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane 

obrazkami, 

• uczeń potrafi zrozumieć bardzo podstawowe słowa i wyrażenia, sporadycznie 

popełniają błędy. 

2.Mówienie 

• Wypowiedzi ucznia są raczej poprawne, najczęściej jednowyrazowe, 

• uczeń sporadycznie wypowiada się całym zdaniem wg podanego schematu 

wypowiedzi, 

• uczeń popełnia niewielkie błędy fonetyczne, podczas mówienia wierszyka, 

rymowanki, piosenki, 

• uczeń potrafi zaśpiewać piosenkę, 

• potrafi nazwać większość obiektów w najbliższym otoczeniu, 

• uczeń częściowo rozumie ogólny sens scenek, bajek i innych tekstów prezentowanych 

przez nauczyciela rozumie. 



 (T) Trochę opanowałeś 

1. Słuchanie 

• uczeń nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i często ma trudności  

z wykonywaniem ich, 

• potrafi wychwycić pojedyncze słowa nagrane na płyty CD, prezentowanych przez 

nauczyciela, 

• potrafi wychwycić pojedyncze słowa wypowiedziane przez nauczyciela, 

• uczeń ma trudności z zastosowaniem zasłyszanych informacji w ćwiczeni. 

2. Mówienie 

• Uczeń ma trudności w zbudowaniu pojedynczego zdania wg schematu podanego na 

zajęciach, 

• wypowiedzi ucznia zawierają sporo błędów, 

• potrafi powtarzać za nauczycielem, grupą, 

• uczeń na zadane pytanie często odpowiada jednym słowem lub w ogóle, 

• ma trudności z zaśpiewaniem piosenki, 

• uczeń ma trudności w czasie mówienia wierszyka, rymowanki, 

• ma trudności w nazywaniu przedmiotów w otoczeniu, 

• uczeń ma trudności z werbalnym reagowaniem na polecenia pytania dotyczące 

klasowych rytuałów, 

• uczeń ma trudności z odpowiedzią na proste pytania pojedynczymi słowami lub 

stałymi zwrotami. 

 Słabo opanowałeś (S) 

1. Słuchanie 

• Uczeń nie rozumie prostych poleceń nauczyciela i ma trudności z wykonaniem ich, 

• nie zawsze potrafi wychwycić pojedyncze słowa nagrane na płyty CD, prezentowane 

przez nauczyciela, 

• nie zawsze potrafi wychwycić pojedyncze słowa wypowiedziane przez nauczyciela, 

• ma duże trudności w zastosowaniu zasłyszanych informacji w ćwiczeniach, 

• ma trudności w zrozumieniu ogólnego sensu usłyszanych historyjek, bajek, scenek, 



• uczeń ma duże trudności ze zrozumieniem bardzo podstawowych słów i wyrażeń 

dotyczących własnej osoby, otoczenia i świata fantazji, 

• uczeń ma problem ze zrozumieniem poleceń w języku angielskim dotyczących 

zachowania w klasie. 

2. Mówienie 

• Uczeń potrafi powtórzyć słowa i zdania, ma jednak duże trudności, 

• wypowiedź jednozdaniowa wg podanego schematu zawiera wiele błędów, 

• trudno zachęcić ucznia do wypowiedzi po angielsku, woli po polsku, 

• uczeń nie potrafi samodzielnie zaśpiewać piosenki, powiedzieć wierszyka, 

rymowanki, 

• uczeń nie potrafi nazwać przedmiotów w swoim otoczeniu, 

• uczeń ma trudności z używaniem stałych zwrotów i pytań wg podanego wzoru do 

przeprowadzenia zadań komunikacyjnych. 

Nie opanowałeś (N) 

Uczeń nie osiągnął wiadomości i umiejętności na ocenę „Słabo”. 

 

Zakres:    Semestr I 

Zwroty Pick up (a pencil), Try again!, Point to…, Touch something. Say hello, Hello 

everyone, Too, Open your books, Look!, Thisis…, Listen!, Point to… It's (red), This is my, 

I'm (happy), We're happy/sad, Everything's great/bad, Boo-hoo!, Hooray!, He's/She's (happy), 

Touch your…, I like…, I don’tlike… 

Pytania What is it?, What colour is it? Happy or sad?, Is she/he..?, How many…? Do you like,  

Słownictwo: yellow, orange, red, pink, green, blue, purple, brown, black, white, grey, bag, 

book, pencil, rubber, pencilcase, ruler, crayon, eyes, ears, face, hair, mouth, nose, happy, sad, 

flowers, big, small, elephant, gitaffe, hippo, lion, rhino, bird, zebra, one, two, three, four, five, 

six, seven, eight, nine, ten, baby, leopard, tiger, ball, car, doll, cowboy, spacemen, dinosour, 

boat, kite, yo-yo, teddybear, train, circle, square, triangle, rectangle, pizza, bread, chicken, 

cheese, spaghetti, apple, pear, milk, banana, eggs, sandwichwes, meat, cake, seed, tree, 

cracker, bat, Halloween, ghost, pumpkin, witch, Christmas, present, pudding, stocking, turkey, 

Santa. 

 

 

 



Zakres : Semestr II 

Zwroty: I’ve got…, I like…, I don’tlike…, This is my…, It’s in the…, It isn’t in the…, Put 

on, I’m wearing a… 

Pytania: How many..?, Do you ,like...? Isit in the..?, Who's got a..?, Where's the..?,  

Słownictwo: arms, body, head, legs, tummy, feet, fingers, toes, long, short, stretch, hair, 

football, gymnastics, tenis, bathroom, bedroom, kitchen, livingroom, house, garden, table, 

chair, door, window, boot, snail, boots, dress, hat, skirt, shirt, trousers, T-shirt, coat, sweater, 

shoes, scarf, shorts, cat, dog, mouse, rabbit, duck, bird, hamster, fish, turtle, horse, chicken, 

cow, pig, sheep, egg, lamb, Easter, chick 

 

Sposób powiadamiania ucznia i rodziców o wynikach 

• Uczniowie są informowani o uzyskanych ocenach na bieżąco. 

•  Rodzice informowani są o osiągnięciach uczniów poprzez:  

a) wpisy do zeszytów ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych,  

b) spotkania klasowe z wychowawcami, 

c) wpisy w dzienniku elektronicznym.  

• Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnianie 

do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Wyniki postępów 

ucznia będą również dostępne dla rodziców w dzienniku elektronicznym.  

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych i psychofizycznych ucznia: 

• posiadającego orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

• posiadającego opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

• posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, 

• objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb. 

 

Uczniowi z orzeczeniem lub opinią PPP umożliwia się: 

a) odczytywanie poleceń 

b) przedłużani czasu pracy 

c) organizowanie innej pomocy w pracy zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii PPP 

Dopuszcza się stosowanie innej punktacji dla dzieci za specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 



 

 

Uczniowie cudzoziemscy 

 

Uczniowie cudzoziemscy mogą być zwolnienie z pisania prac klasowych. Otrzymują oceny z 

innych form pracy. 

 

Zasady obowiązujące w przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego 

 

Uczniowie są zobowiązani: 

• aktywnie uczestniczyć w lekcjach prowadzonych na platformie Teams 

• odsyłać zadane prace na platformę Teams lub inną platformę edukacyjną 

Sprawdzenie wiadomości ucznia może odbywać się za pomocą wypowiedzi ustnej lub testu 

online na wybranej platformie edukacyjnej. 

 

 

 

 

 


