
1. Wymagania z języka angielskiego w klasach I-III: 

Obszarami oceniania są: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, słownictwo, rozwój emocjonalno-

społeczny 

Słuchanie 

- uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela 

- rozumie polecenia nauczyciela (także te wydawane po angielsku) 

- rozumie sens historyjek i bajek, które usłyszy 

- potrafi rozróżnić proste informacje z tekstu słuchanego 

- poprawnie wykonuje ćwiczenia ze słuchu 

Mówienie 

- potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem 

- posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach 

- udziela odpowiedzi na pytania 

- samodzielnie zadaje proste pytania 

- wypowiada się pełnymi zdaniami (tylko klasy III) 

Czytanie 

- rozpoznaje najważniejsze słowa w formie pisemnej (klasy I) 

- czyta po angielsku pojedynczymi wyrazami (klasy II) 

- czyta po angielsku zdaniami (klasy DI) 

- czyta głośno lub cicho ze zrozumieniem (klasy III) 

Pisanie 

- przepisuje poprawnie (klasy II-III) 

- pisze poprawnie ze słuchu/pamięci (klasy III) 

- potrafi napisać krótki tekst według wzoru (klasy III) 

Słownictwo 
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- rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy/zobaczy 

- potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta, których nazwy były wprowadzane i utrwalane 

na zajęciach 

Rozwój emocjonalno-spoleczny 

- posiada umiejętność pracy w zespole 

- chętnie pomaga innym 

- łatwo komunikuje się z rówieśnikami 

-jest pracowity i obowiązkowy 

- potrafi sam ocenić swoją pracę 

- chętnie bierze udział w lekcji 

- uważa na lekcji 

2. Na języku angielskim oceny bieżące ustala się w następującej skali 1-6 w przypadku oceniania prac 

takich jak sprawdziany, pisanie z pamięci i słuchu, test i z czytania. 

> stopień 6, gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych osiągnięć 

edukacyjnych; 

> stopień 5, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności; 

> stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze 

opanowywanie treści; 

> stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający 

kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści; 

> stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze 

kształcenie; 

> stopień 1, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi z zadaniami nawet z 

pomocą nauczyciela. 

3. Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu: 

> Ocena celująca - wyrażony cyfrą 6 
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Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci 

się gratulacje! 

> Ocena bardzo dobra - wyrażony cyfrą 5 

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj! 

> Ocena dobra - wyrażony cyfrą 4 

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co 

umożliwi ci osiągać lepsze wyniki 

> Ocena dostateczna - wyrażony cyfrą 3 

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i 

rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony. 

> Ocena dopuszczająca - wyrażony cyfrą 2 

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, 

skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. 

> Ocena niedostateczna - wyrażony cyfrą 1 

Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię 

bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami. 

4. Na języku angielskim dopuszcza się także stosowanie znaczków: 

kl. I, II - znaczki ze słownictwem poznanym na lekcjach jako nagroda za wykonane zadanie 

kl. II, III - duże znaczki za bardzo dobrą i celującą ocenę z pisemnego sprawdzianu 

kl. I, II, ffl - znaczki za dobre i złe zachowanie 

oraz ocen bieżących ze znakiem plus (+) lub minus (-), ukośnik (/): 

+ dobrze wykonane zadanie 

- źle wykonane zadanie lub brak zadania 

/ zadanie wymaga poprawy 

5. W pozostałych przypadkach stosuje się zasady użyte w PSO edukacji wczesnoszkolnej. 
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