
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA I  
PODRĘCZNIK ORAZ ZESZYT ĆWICZEŃ : BUGS TEAM 1, WYD. MACMILLAN  

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

1. Rozumienie prostych poleceń i właściwe reagowanie na nie, rozumienie sensu historyjek  

2.Odpowiedź ustna: obejmuje trzy ostatnie lekcje; może polegać na odpowiedzi na pytanie, udziale w dialogu, 
tłumaczeniu słówek, recytowaniu rymowanek, itp.  

3.Odpowiedź pisemna: sprawdziany z całego działu, zadania domowe, zadania wykonywane w czasie lekcji  

4. Prowadzenie zeszytu (notatki z lekcji, wklejone karty pracy, staranność).  

5. Praca na lekcji: przygotowanie do lekcji, wysiłek wkładany w opanowanie materiału, aktywny udział w 
zajęciach, podejście do przedmiotu itp.  

6. Inne formy aktywności: np. sukcesy w konkursach  

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę z testu pisemnego, wypowiedzi ustnej i zadania domowego. 

 8. Uczeń ma także możliwość uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z języka angielskiego zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, podanymi w 
Statucie Szkoły  

Ocenę na poziomie CELUJĄCYM (6) otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza program nauczania 
języka angielskiego w klasie I.  

Ocenę na poziomie BARDZO DOBRYM (5) otrzymuje uczeń, który:  

- rozumie bez problemów polecenia nauczyciela w języku angielskim  

- rozumie sens historyjek i dialogów - wypowiada się zdaniami  

- recytuje tekst wierszyka, śpiewa piosenkę 

 - potrafi wskazać napisane zwroty, gdy je usłyszy 

 - rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy lub gdy zobaczy je napisane 

 - starannie pisze po śladzie, poprawnie przepisuje  

- opanował bezbłędnie słownictwo wprowadzane w tym roku szkolnym 

 - posiada umiejętność pracy w zespole, łatwo komunikuje się z rówieśnikami  

- chętnie pomaga innym 

 - jest pracowity i obowiązkowy, chętnie bierze udział w lekcji 

 - jest zawsze przygotowany do lekcji, ma odrobione zadanie domowe, posiada podręcznik i ćwiczenia, 
uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, nie przeszkadza na lekcjach.  

Ocenę na poziomie DOBRYM (4) otrzymuje uczeń, który: 

 - potrafi powtórzyć nowe słowa za modelem (nauczycielem, płytą)  

- udziela odpowiedzi na pytania jednym słowem lub prostym zwrotem  

- czyta wyrazy poznane w tym roku 

 - opanował słownictwo wprowadzane w tym roku szkolnym  

- starannie pisze po śladzie, poprawnie przepisuje  



- czyta z podziałem na role  

- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy, można go zazwyczaj 
zrozumieć bez trudności, 

 - jest przygotowany do lekcji. 

 Ocenę na poziomie DOSTATECZNYM (3) otrzymuje uczeń, który: 

 - potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych historyjek 

 - rozumie na ogół polecenia nauczyciela;  

- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;  

- ucznia można zazwyczaj zrozumieć;  

- niezbyt starannie pisze po śladzie, przepisuje wyrazy z błędami. 

 - jest na ogół przygotowany do lekcji  

Ocenę na poziomie DOPUSZCZAJĄCYM (2) otrzymuje uczeń, który: 

 - potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych historyjek i bajek  

- potrzebuje pomocy lub podpowiedzi przy rozumieniu poleceń; 

 - czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami, popełnia wiele błędów;  

- ma trudności z pisaniem po śladzie, przepisywaniem z tablicy czy z podręcznika.  

- jest często nieprzygotowany do lekcji  

Ocenę na poziomie NIEDOSTATECZNYM (1) otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;  

- nie zrozumie sensu prostych historyjek,  

- nie potrafi sam przekazać wiadomości oraz poprawnie przepisywać / pisać po śladzie  

- braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – KL. II 
PODRĘCZNIK ORAZ ZESZYT ĆWICZEŃ : BUGS TEAM 2, WYD. MACMILLAN  

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

1.Odpowiedź ustna: obejmuje trzy ostatnie lekcje; może polegać na odpowiedzi na pytanie, udziale w dialogu, 
tłumaczeniu słówek, czytaniu tekstu, itp.  

2.Odpowiedź pisemna: kartkówki (z 3 ostatnich lekcji), sprawdziany z całego działu, zadania domowe, 
zadania wykonywane w czasie lekcji  

Kryteria oceniania sprawdzianów i testów zgodnie ze statutem szkoły  

0%- 29%- ocena niedostateczna  

30%- 49%- ocena dopuszczająca  

50%- 74%- ocena dostateczna  

75%-89%- ocena dobra  

90%- 99%- ocena bardzo dobra  

100% + zadania dodatkowe- ocena celująca  

3. Prowadzenie zeszytu  (notatki z lekcji, wklejone karty pracy, staranność ).  

4. Praca na lekcji: przygotowanie do lekcji, wysiłek wkładany w opanowanie materiału, aktywność w czasie 
zajęć, podejście do przedmiotu itp.  

5. Rozumienie prostych poleceń i właściwe reagowanie na nie, rozumienie sensu historyjek 

6. Inne formy aktywności: np. sukcesy w konkursach. 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę z testu pisemnego i wypowiedzi ustnej .  

8. Uczeń ma także możliwość uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z języka angielskiego zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, podanymi w 
Statucie Szkoły. 

 Ocenę na poziomie CELUJĄCYM (6) otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza program nauczania 
języka angielskiego w klasie II.  

Ocenę na poziomie BARDZO DOBRYM (5) otrzymuje uczeń, który:  

- rozumie bez problemów polecenia nauczyciela w języku angielskim,  

- rozumie sens historyjek i dialogów,  

- wypowiada się zdaniami,  

- potrafi wskazać napisane zwroty, gdy je usłyszy, 

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy lub gdy zobaczy je napisane,  

- bezbłędnie przepisuje z tablicy lub podręcznika,  

- pisze poprawnie z pamięci, słuchu,  

- potrafi napisać kilkuzdaniowy tekst według wzoru, 

 - czyta zdaniami, głośno ze zrozumieniem, z podziałem na role,  

- opanował bezbłędnie słownictwo i struktury wprowadzane w tym roku szkolnym,  

- przypomina sobie słowa poznane w klasie I,  



- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,  

- posiada umiejętność pracy w zespole, łatwo komunikuje się z rówieśnikami,  

- jest pracowity i obowiązkowy, chętnie bierze udział w lekcji,  

- jest zawsze przygotowany do lekcji, ma odrobione zadanie domowe, podręcznik, ćwiczenia i zeszyt, uważnie 
słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, nie przeszkadza na lekcjach.  

Ocenę na poziomie DOBRYM (4) otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi powtórzyć nowe słowa za modelem (nauczycielem, płytą),  

- udziela odpowiedzi na pytania jednym słowem lub prostym zwrotem,  

- czyta wyrazy poznane w tym roku, z podziałem na role,  

- opanował słownictwo wprowadzane w tym roku szkolnym,  

- starannie pisze poznane słowa, zwroty,  

- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy,  

- prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

- jest przygotowany do lekcji, uważa na lekcjach.  

Ocenę na poziomie DOSTATECZNYM (3) otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych historyjek, 

 - rozumie na ogół polecenia nauczyciela;  

- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;  

- ucznia można zazwyczaj zrozumieć; 

 - prowadzi zeszyt przedmiotowy,  

- przepisuje wyrazy z błędami,  

- jest na ogół przygotowany do lekcji.  

Ocenę na poziomie DOPUSZCZAJĄCYM (2) otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych historyjek i bajek ,  

- potrzebuje pomocy lub podpowiedzi przy rozumieniu poleceń; 

 - czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami, popełnia wiele błędów;  

- ma trudności z przepisywaniem z tablicy czy z podręcznika.,  

- jest często nieprzygotowany do lekcji. 

 Ocenę na poziomie NIEDOSTATECZNYM (1) otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;  

- nie zrozumie sensu prostych historyjek, 

 - nie potrafi sam przekazać wiadomości oraz poprawnie przepisywać wyrazów z tablicy,  

- braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy. 

 

  



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – KL. III  
PODRĘCZNIK ORAZ ZESZYT ĆWICZEŃ : BUGS TEAM 3, WYD. MACMILLAN  

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

1.Odpowiedź ustna: obejmuje trzy ostatnie lekcje; może polegać na odpowiedzi na pytanie, udziale w dialogu, 
tłumaczeniu słówek, czytaniu tekstu, itp.  

2.Odpowiedź pisemna: kartkówki (z 3 ostatnich lekcji), sprawdziany z całego działu, zadania domowe, 
zadania wykonywane w czasie lekcji  

Kryteria oceniania sprawdzianów i testów zgodnie ze statutem szkoły  

0%- 29%- ocena niedostateczna  

30%- 49%- ocena dopuszczająca  

50%- 74%- ocena dostateczna  

75%-89%- ocena dobra  

90%- 99%- ocena bardzo dobra  

100% + zadania dodatkowe- ocena celująca  

3. Prowadzenie zeszytu  (notatki z lekcji, wklejone karty pracy, staranność ).  

4. Praca na lekcji: przygotowanie do lekcji, wysiłek wkładany w opanowanie materiału, aktywność w czasie 
zajęć, podejście do przedmiotu itp.  

5. Rozumienie prostych poleceń i właściwe reagowanie na nie, rozumienie sensu historyjek 

6. Inne formy aktywności: np. sukcesy w konkursach. 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę z testu pisemnego i wypowiedzi ustnej .  

8. Uczeń ma także możliwość uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z języka angielskiego zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, podanymi w 
Statucie Szkoły. 

 Ocenę na poziomie CELUJĄCYM (6) otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza program nauczania 
języka angielskiego w klasie III.  

Ocenę na poziomie BARDZO DOBRYM (5) otrzymuje uczeń, który:  

- rozumie bez problemów polecenia nauczyciela w języku angielskim,  

- rozumie sens historyjek i dialogów,  

- wypowiada się zdaniami,  

- potrafi wskazać napisane zwroty, gdy je usłyszy, 

- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy lub gdy zobaczy je napisane,  

- bezbłędnie przepisuje z tablicy lub podręcznika,  

- pisze poprawnie z pamięci, słuchu,  

- potrafi napisać kilkuzdaniowy tekst według wzoru, 

 - czyta zdaniami, głośno ze zrozumieniem, z podziałem na role,  

- opanował bezbłędnie słownictwo i struktury wprowadzane w tym roku szkolnym,  



- przypomina sobie słowa poznane w klasie I i II,  

- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,  

- posiada umiejętność pracy w zespole, łatwo komunikuje się z rówieśnikami,  

- jest pracowity i obowiązkowy, chętnie bierze udział w lekcji,  

- jest zawsze przygotowany do lekcji, ma odrobione zadanie domowe, podręcznik, ćwiczenia i zeszyt, uważnie 
słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, nie przeszkadza na lekcjach.  

Ocenę na poziomie DOBRYM (4) otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi powtórzyć nowe słowa za modelem (nauczycielem, płytą),  

- udziela odpowiedzi na pytania jednym słowem lub prostym zwrotem,  

- czyta wyrazy poznane w tym roku, z podziałem na role,  

- opanował słownictwo wprowadzane w tym roku szkolnym,  

- starannie pisze poznane słowa, zwroty,  

- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy,  

- prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

- jest przygotowany do lekcji, uważa na lekcjach.  

Ocenę na poziomie DOSTATECZNYM (3) otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych historyjek, 

 - rozumie na ogół polecenia nauczyciela;  

- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;  

- ucznia można zazwyczaj zrozumieć; 

 - prowadzi zeszyt przedmiotowy,  

- przepisuje wyrazy z błędami,  

- jest na ogół przygotowany do lekcji.  

Ocenę na poziomie DOPUSZCZAJĄCYM (2) otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych historyjek i bajek ,  

- potrzebuje pomocy lub podpowiedzi przy rozumieniu poleceń; 

 - czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami, popełnia wiele błędów;  

- ma trudności z przepisywaniem z tablicy czy z podręcznika.,  

- jest często nieprzygotowany do lekcji. 

 Ocenę na poziomie NIEDOSTATECZNYM (1) otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;  

- nie zrozumie sensu prostych historyjek, 

 - nie potrafi sam przekazać wiadomości oraz poprawnie przepisywać wyrazów z tablicy,  

- braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy. 

 


