
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III 
 

 

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości i umiejętności, wkład pracy 

ucznia oraz jego aktywność na lekcji. 

 

Ocenianiu podlegać mogą: 

 

1) Wypowiedzi ustne: pytanie na środku klasy lub z ławki; dialog; prezentacja ( nie dotyczy 

klasy I); czytanie tekstów ( nie dotyczy klasy I); znajomość wierszyków i piosenek 

Przykładowe techniki kontroli ustnej 

• Odpowiedź na bodziec rysunkowy (np. flashcards) 

a. Nauczyciel pyta: Is it...?, wskazując na przedmiot, a uczeń odpowiada jedynie: Yes, it is. 

lub No, it isn 't. Uczeń rozpoznaje słowo angielskie i udziela odpowiedzi. 

b. Nauczyciel pyta: What's this?, wskazując na jedną rzecz na większym obrazku, na tablicy 

lub plakacie albo pokazując kartę obrazkową przedstawiającą ten przedmiot. Uczeń 

przywołuje z pamięci słowo i wypowiada je. 

• Dialogi w parach pod kontrolą nauczyciela 
Nauczyciel wyznacza uczniom zadanie ustne, które wykonują w parach, a sam przysłuchuje 

się kolejnym parom uczniów. Możemy w ten sposób sprawdzać umiejętność zadawania pytań 

i udzielania odpowiedzi, rozumienie pytań i gotowość uczniów do interakcji w języku 

angielskim. 

• Odgrywanie dialogów lub scenek  

Nauczyciel daje uczniom czas na przygotowanie lub nauczenie się dialogu w parze, odczytanie 

go przed klasą albo odegranie w formie scenki.  

Daje to możliwość sprawdzenia wymowy oraz umiejętności płynnego odtwarzania zdań. 

• Zabawy pamięciowe  

Przykład: Sprawdzanie zapamiętanego słownictwa - uczniowie kolejno próbują podać  

z pamięci jak najwięcej nazw rzeczy lub przedmiotów: I like tea and juice and cola and milk 

and lemonade and... 

 

2) Wypowiedzi pisemne: 

- sprawdziany i testy ( przeprowadzane co najmniej 1 raz w semestrze, obejmujące całe 

słownictwo i / lub partię materiału w danym dziale) 

Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.  

- kartkówki (kartkówki mogą być niezapowiedziane i sprawdzają wiedzę ucznia z co 

najwyżej ostatnich trzech lekcji – głównie znajomość słownictwa) – nie dotyczy klasy I, 

- zadania domowe (przy ocenie zwraca się uwagę na poprawność merytoryczną i estetykę 

pracy) 

3) Aktywność  

Każdy uczeń może dostać ocenę za pracę na lekcji, oceniany jest jednak tylko wtedy, gdy 

aktywność wynika z jego własnej inicjatywy, ocena taka w postaci przyznanych punktów ma 

na celu zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy i twórczego rozwiązywania problemów. 

 

Przykładowe techniki kontroli pisemnej 

Podczas sprawdzania postępów uczniów w formie pisemnej kontrolujemy jednocześnie 

sprawność słuchania i czytania. 



Przykłady technik: 

• przyporządkowywanie usłyszanych słów do obrazków, np. number 1 is a dog; jest to 

dyktando obrazkowe – sprawdza rozumienie ze słuchu, podobnie jak kolorowanie 

poszczególnych przedmiotów na rysunku składającym się z wielu elementów; 

• słuchanie i zakreślanie rysunku przedstawiającego słowo, które jest wymawiane; 

• słuchanie i pisanie liczby, która jest wymawiana (dyktando liczbowe); 

• słuchanie i kolorowanie według tego, co jest mówione; 

• słuchanie i określanie, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe; 

• łączenie wyrazów z obrazkami, które je przedstawiają (matching); 

• słuchanie i wypełnianie tabeli według tego, co jest mówione; 

• słuchanie i zapisywanie kolejności, w której są przytaczane opisy obrazków w historyjce; 

• wybieranie odpowiednich słów w celu uzupełnienia luk w tekście (guided writing); 

• rozwiązywanie krzyżówek;  

• grupowanie wyrazów według kategorii;  

• podpisywanie rysunków;  

• uzupełnianie i przekształcanie zdań;  

• poprawianie błędów w zdaniach;  

• układanie rozsypanek w wyrazy lub zdania;  

• pisanie paru zdań o sobie (free writing). 

 

 

 

 

Zasady bieżącego oceniania: 

 

Oceny bieżące z j. angielskiego w klasach I – III wyrażane są w skali punktowej: 

6 punktów (znakomicie, wykazałeś się wyjątkową wiedzą i umiejętnościami) 
Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne zdolności. Biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami ujętymi programem nauczania, rozwiązuje zadania wykraczające poza 

program nauczania. 

5 punktów (bardzo dobrze opanowałeś wiadomości i umiejętności) 
Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania. 

Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. Samodzielnie rozwiązuje powierzone 

zadania. Bezbłędnie recytuje poznane wierszyki i śpiewa piosenki.  

4 punkty (dobrze opanowałeś potrzebne wiadomości umiejętności) 
Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności ujęty programem nauczania, popełniając 

nieznaczne błędy. Na ogół poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 

w rozwiązywaniu powierzonych zadań. Przy recytacji wierszy i śpiewaniu piosenek popełnia 

drobne błędy językowe. 

3 punkty (wystarczająco opanowałeś wiadomości i umiejętności) 
Uczeń ma trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności w zakresie programu 

nauczania, popełnia zauważalne błędy. Czasami poprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu typowych zadań. Przy recytacji wierszy i śpiewaniu 

piosenek popełnia zauważalne błędy językowe. 

2 punkty (wiadomości wymagają uzupełnienia, umiejętności wymagają ćwiczeń) 

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności w zakresie programu 

nauczania, ma trudności w opanowaniu słownictwa. Rozwiązuje tylko zadania o niewielkim 

stopniu trudności. Braki te jednak nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. 



1 punkt (brak wiadomości i umiejętności) 

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie programu nauczania, a braki 

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobycie wiedzy. Nie jest w stanie wykonać zadań 

o niewielkim stopniu trudności. 

 

Ocenianie śródroczne i roczne: 

 

Po zakończeniu każdego semestru nauczyciel dokonuje indywidualnej oceny każdego dziecka 

na podstawie zgromadzonych punktów odnotowywanych w dzienniku. Ocena śródroczna  

i roczna uwzględnia ogólne postępy ucznia osiągnięte w danym okresie nauki, rozwój 

umiejętności samodzielnego uczenia się oraz zaangażowanie ucznia w proces uczenia się 

języka angielskiego. Pod koniec semestru i na koniec roku szkolnego wystawiana jest ocena 

opisowa, zgodna z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 


