
Przedmiotowy system oceniania z języka 

angielskiego dla klas III 

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II  

w Sochaczewie 
 

 

PSO obowiązuje w klasach trzecich SP nr 1 im Jana Pawła II w Sochaczewie w roku 

szkolnym 2021/2022  i odnosi się do zajęć z języka angielskiego. 

PSO został opracowany w oparciu o Statut SP nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, 

Podstawę Programową oraz "Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III 

szkoły podstawowej" - Mariola Bogucka. 
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Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy III 

 

W klasie III 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 III:  

• Słuchanie 

• Mówienie 

• Pisanie 

• Czytanie 

• Reagowanie 

• Przetwarzanie tekstu 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

W klasach III 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 dwu tygodniowym 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 nie obecny 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 III: 

1. Rozumienie ze słuchu: 

• rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,  

w standardowej odmianie języka, 

• reaguje na polecenia,  

•  rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych 

piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, 

ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami, 

• znajduje w wypowiedzi określone informacje. 

• rozumie wyrazy jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. 

historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):  

2. Mówienie: 

• powtarza wyrazy i proste zdania, 

• tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty  

z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności, 

• recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub  

w grupie, np. w realizacji małych form teatralnych, 

• używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy, 

• odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami. 

3.  Czytanie: 

• -uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka  

z fonetyczną, 

• rozumie często powtarzane polecenia pisemne, 

• czyta głośno pojedyncze wyrazy. 

     4.  Pisanie: 



• uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy, 

• wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru, 

• samodzielnie pisze wyrazy oraz krótkie zdania. 

     5. Reagowanie: 

• reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia, 

• przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, 

co potrafi robić, 

• zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, 

•  stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi, 

przeprasza), 

• wyraża swoje upodobania. 

6. Przetwarzania tekstu: 

• nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z 

najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych  

i audiowizualnych, 

• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto 

nauczyć się ich języka, 

• posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym 

językiem obcym, 

• potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować 

nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze 

słowników obrazkowych i gier edukacyjnych). 

Formy sprawdzania wiadomości uczniów w klasie III: 

• 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 

Uczniowi z 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. 

• 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.  

• Czytanie tekstu wyuczonego oraz bez przygotowania. 

• Krótkie sprawdziany pisemne z 3 ostatnich lekcji (kartkówka). 

Przy ustalaniu oceny semestralnej lub końcowej nauczyciel uwzględnia także systematyczność 

pracy oraz możliwości intelektualne ucznia. 

 

Zasady i formy bieżącego poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń 

edukacyjnych).  

• Po każdym pisemnym sprawdzianie dokonuje się analizy błędów i poprawy. 

• Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe 

zadania domowe. 

• Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym 

wspólnie przez nauczyciela i ucznia lub zalicza w innej formie.  

• Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 dni. 

• W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole spowodowanej 

chorobą, bądź innym wydarzeniem losowym (powyżej 7 dni), uczeń jest zobowiązany 

do uzupełnienia powstałych zaległości w ciągu 7 dni od powrotu na zajęcia. 

• W przypadku prac kontrolnych i sprawdzianów nauczyciel ma obowiązek dostosować 

wymagania do możliwości i umiejętności uczniów.  

• Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone i ocenione prace kontrolne  

i sprawdziany najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu.  

 

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie trzeciej: 

Wspaniale (W) 

Otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone 

programem nauczania. Uczeń pracuje systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem. 

Wykazuje się inwencją twórczą (jak umiejętności aktorskie podczas elementów dramy), nie 

czekając na inicjatywę nauczyciela. Bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia 

nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet całymi zdaniami, uważnie słucha. Rozumie 

teksty oraz opanował sprawność czytania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również 

dodatkowe słownictwo lub zwroty. Potrafi bezbłędnie zapisać poznane wyrazy, 

 a nawet krótkie zdania. Bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

Wykazuje się bardzo dobrą pamięcią słówek poznanych w pierwszym roku nauki. Domyśla się 

znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst w tekście pisanym, wsparty fotografią, 

obrazkiem lub dźwiękiem. Wykazuje się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany 

program. Bierze udział w konkursach językowych i osiąga wysokie miejsca. Bardzo starannie 

i twórczo podchodzi do prac plastyczno-technicznych. Odrabia wszystkie zadania domowe i 

chętnie wykonuje prace dodatkowe. 

 

Bardzo dobrze (B) 



Otrzymuje uczeń który zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia, poprawnie je zapisuje 

i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia sporadyczne błędy 

leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić. Rozumie polecenia 

nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie, zwykle potrafi uzasadnić swoje 

odpowiedzi. Wypowiedzi ucznia są płynne i mają odpowiednią długość, uczeń przekazuje 

 i uzyskuje wszystkie wymagane informacje, wypowiedzi są logiczne i spójne, uczeń stosuje 

bogate słownictwo i struktury, uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne. 

Starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Odrabia prace domowe. 

 

Dobrze (D) 

Uczeń: zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń, zwykle poprawnie je zapisuje 

 i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy 

leksykalno-gramatyczne. Rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na 

słuchanie. Wypowiedzi ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość, uczeń przekazuje 

 i uzyskuje wszystkie istotne informacje, wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne, 

uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo i struktury, uczeń popełnia nieliczne błędy 

leksykalno-gramatyczne, niezakłócające komunikacji. Stara się odrabiać prace domowe. 

Wykazuje się kreatywnością i starannością na miarę swych możliwości w zeszycie ćwiczeń  

i w pracach plastyczno-technicznych.  

Trochę opanowałeś (T) 

Uczeń: zna część wprowadzonych słów i wyrażeń, popełnia sporo błędów w ich zapisie  

i wymowie, zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych, popełnia sporo błędów 

leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach. rozumie polecenia nauczyciela, 

częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wypowiedzi nie są zbyt płynne, ale 

mają dostateczną długość, uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji, uczeń 

stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi, uczeń popełnia sporo 

błędów leksykalno-gramatycznych. Często nie odrabia prac domowych i nie wykonuje prac 

plastyczno-technicznych. Rzadko bierze udział w małych przedstawieniach teatralnych. 

Prowadzi niestarannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

 

Słabo opanowałeś (S) 

Uczeń: zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń, popełnia liczne błędy  

w ich zapisie i wymowie, zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez 

nauczyciela, popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań. 

Rozumie polecenia nauczyciela, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – 

rozumie pojedyncze słowa. Wypowiedzi ucznia nie są płynne uczeń przekazuje i uzyskuje 

niewielką część istotnych informacji, uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur, 

uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne. Nie odrabia prac domowych i nie 

wykonuje prac plastyczno-technicznych. Prowadzi niestarannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt 

ćwiczeń. 

 

 



Nie opanowałeś (N) 

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował 

podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet 

 z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. 

 

Zakres materiału I semestr: 

Zwroty: Sit down, Stand up, Listen, Look, Read, Write, Say, Repeat, Sing, Point, Match, Open, 

Close. I'm fine, thanks, and you?, Yes, I'm / No, I'm My name is … / I'm …, Hello! Time to say 

goodbye, See you next time. It's my / your…, This is my / your…, It's (yellow), I've got … / I 

haven't got…, There's…, There are…, I can / I can't (climb),  

My favourite colour / number / food is …, I like / I don't like (fish), He / She likes / doesn't like 

(onions). I’m…, He/She is…,  

Pytania: How are you?, Are you?, What's your name? What colour is it?, What's this? How 

many (books)? What's your favourite colour / number / food?, What do you like?, Do you like 

onions? Who's this? How old are you?, What's your lucky numer? Where are they? What’s the 

weather like? Where is…? 

Słownictwo: happy, scared, sad, tired, worried, angry, thirsty, hungry, excited, bored, suprised, 

hot, cold, sunny, cloudy, snowing, raining, stormy, windy, spring, summer, autumn, winter, 

months, dancing, jumping, running, singing, talking, walking, drawing, reading, swimming, 

writing, juggling, sofa, bowl, spoon, plate, cup, wardrobe, shop, cafe, school, library, park, 

garage, cinema, hospital, hotel, museum, in fron of, behind, next to, bridge, palace, street, river, 

bus, bonfire, firewoks, potatoes, midnight,  

 

Zakres materiału II semestr: 

Zwroty: It’s…o’clock, It’s half past…, It's early, We're late, He (gets up), Come on! I go…, 

He goes…, at the weekend, I don't do… on…, We do… on…,  (Lions) eat/don’t eat (meat). I 

like…, I don’t like…, He/She likes…, I go.., He/She goes…, I love you.  

Pytania: What time is it?, What time do you / does she…, Where are they going? What's he/she 

doing?, Who's this?, Where are they? What day is it? What can you do? What do… eat?, What's 

this? Have (lions) got (small) teeth?, Can you see (carnivores)?, Which animals are 

(carnivores)? Do you like..? Does he/she likes..? 

Słownictwo: get up, have a shower, have breakfast, go to school, work, have lunch, have super, 

go to bed, go home, play, go: camping, fishing, cycling, hiking, running, swimming, do: balet, 

gymnastics, karate, have: music lessons, art, Egnglish, at the weekend, days of the week, 

adventure, archery, climbing, kayaking, Scouts, antelope, crocodile, fruit, grass, leaves, meat, 

frog, bugs, seeds, carnivore, harbivore, ominvore, flat teeth, sharp teeth, diving, surfing, riding, 

roller skating, swimming, baseball, ballet, basketball, karate, tennis, football, swimsuit, 

surfboard, trunks, rock climbing, scuba diving, rodeo riding, heart, flowers, Valentine’s Day, 

cake, card, cashier, doctor, farmer, mechanic, teacher, waiter, DEnglish, Maths, PE, Science,  

 

Sposób powiadamiania ucznia i rodziców o wynikach 

Na początku każdego roku szkolnego, na zebraniach rodzice informowani są o zasadach 

oceniania z języka angielskiego.  

Uczniowie są informowani o uzyskanych ocenach na bieżąco. 



 Rodzice informowani są o osiągnięciach uczniów poprzez: 

•  kontakt bezpośredni: spotkania z rodzicami,  rozmowy indywidualne z wychowawcą  

i nauczycielem uczącym języka obcego w danej klasie, w sytuacjach wyjątkowych 

rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza wcześniej ustalonym trybem, 

• kontakt pośredni: rozmowa telefoniczna, korespondencja listowna, zapisy w zeszycie 

do kontaktu z rodzicami, wpisy do zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego, 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.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


