
System oceniania przedmiotowego z języka angielskiego 

 

Klasa I-III 

 

1. W  klasach I-III   ocena   klasyfikacyjna   śródroczna  oraz   ocena 

klasyfikacyjna  końcowo roczna  jest  oceną  opisową. 

 

2. Skala  ocen  bieżących  w  klasach I-III  oraz  kryteria  tych ocen: 

 

a) stopień  celujący - 6 

b) stopień  bardzo  dobry - 5 

c) stopień  dobry - 4 

d) stopień  dostateczny - 3 

e) stopień  dopuszczający - 2 

f) stopień  niedostateczny – 1 

 

Wymagania edukacyjne 

 

Stopień celujący: Uczeń w stopniu bardzo wysokim posiadł wiedzę i umiejętności 

objęte programem nauczania; samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami; proponuje rozwiązanie nietypowe. 

 

Stopień bardzo dobry: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

Uczeń rozumie polecenia i pytania zadawane przez nauczyciela i innych uczniów; 

potrafi zadawać pytania oraz odpowiadać na pytania n-la i innych uczniów 

pojedynczymi wyrazami i prostymi zdaniami; rozumie ogólny sens słuchanych i 

czytanych tekstów; bezbłędnie wyodrębnia z czytanych i słuchanych tekstów 

potrzebne informacje; poprawnie wymawia wprowadzone słownictwo; bez problemu 

potrafi odczytywać pojedyncze wyrazy i zdania; niemal bezbłędnie układa i zapisuje 

proste zdania według podanego wzoru. 

 



Stopień dobry: Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie 

nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym minimum programowe (z 

uwzględnieniem rozszerzeń programowych). Uczeń rozumie proste pytania zadawane 

przez nauczyciela i innych uczniów; z nieznaczną pomocą nauczyciela zadaje proste 

pytania i odpowiada na pytania n-la i innych uczniów; rozumie sens słuchanych i 

czytanych tekstów; w miarę samodzielnie wyodrębnia z czytanych i słuchanych 

tekstów potrzebne informacje;  przy podpisywaniu ilustracji i uzupełnianiu luk w 

tekstach popełnia niewiele błędów. Z niewielką pomocą n-la układa i zapisuje proste 

zdania według podanego wzoru. Wymowa ucznia jest poprawna (zrozumiała). 

 

Stopień dostateczny: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone  

programem nauczania na poziomie treści  zawartych w podstawie programowej. Z 

podpowiedzią nauczyciela rozumie pytania, instrukcje, polecenia zapisane w 

podręczniku i wydawane na zajęciach, z pomocą nauczyciela wykonuje typowe 

zadania o średnim stopniu trudności, rozumie ogólny sens słuchanych piosenek, 

rymowanek, innych tekstów, stara się podpisywać ilustracje i uzupełniać luki w 

tekstach podanymi wyrazami, ale często potrzebuje pomocy n-la; Z większą pomocą 

n-la układa proste zdania według podanego wzoru. Jego wymowa jest zrozumiała, nie 

zakłóca komunikacji z nauczycielem i innymi uczniami. 

 

 

Stopień dopuszczający: Uczeń  ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w 

podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Uczeń stara się wykonywać 

polecenia i instrukcje zarówno ustne jak i pisane, ale potrzebuje więcej wskazówek i 

podpowiedzi ze strony n-la; wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, często 

z pomocą n-la; rozumie podstawowe słownictwo z zajęć, z dużą pomocą nauczyciela 

odpowiada na pytania zadawane przez nauczyciela i innych uczniów; 

 

Stopień niedostateczny: Uczeń nie opanował widomości i umiejętności ujętych w 

podstawie programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy. Uczeń nie rozumie i nie wykonuje poleceń, instrukcji wydawanych przez 

nauczyciela, nawet z pomocą nauczyciela nie rozwiązuje zadań o niewielkim stopniu 

trudności; uczeń nie opanowuje pamięciowo podstawowego słownictwa z lek 



3. Progi procentowe ocen przy ocenianiu testów i sprawdzianów: 

 

95,1 - 100% - celujący - 6 

85,1%-95% - bardzo dobry - 5 

70,1%-85% - dobry - 4 

50,1%-70% - dostateczny - 3 

35,1%-50% - dopuszczający - 2 

0%-35% - niedostateczny -1 

 

4. Formy pracy ucznia podlegające ocenie: 

 

- kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich lekcji, nie musi być zapowiadana; 

- test / sprawdzian obejmujący większą partię materiału określoną  przez nauczyciela 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzony  lekcją powtórzeniową; 

- praca i aktywność na lekcji; 

- odpowiedź ustna; 

- praca projektowa; 

- praca domowa; 

- aktywność na lekcji; 

- twórcze rozwiązywanie problemów; 

- uczestnictwo i sukcesy w konkursach z j. angielskiego. 

 

5. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji. 

 

Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie dwa razy w semestrze. 

Nauczyciel nie ocenia ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności (co najmniej tygodniowej), a ocenę pozytywną 

nauczyciel wpisuje do dziennika na życzenie ucznia. Za brak pracy domowej uczeń 

otrzymuje minus. Brak trzech prac domowych w semestrze jest równoznaczny z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

6. Zasady uzyskania przez ucznia oceny wyższej rocznej/śródrocznej z j. angielskiego   

niż przewidywana.  

 



- Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  

stopień. 

- Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z prośbą do nauczyciela 

najpóźniej na siedem dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej. 

 

- Uczeń  spełniający wszystkie warunki wymienione w statucie szkolnym  najpóźniej  

na jeden dzień przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej 

przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela dodatkowego sprawdzianu 

pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

 

7. Wagi ocen: 
 
waga oceny - 1: aktywność, czytanie, kartkówka (z jednej lekcji,  z jednej 

umiejętności lub jednego zagadnienia), piosenka, konkurs  szkolny, praca domowa, 

zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń; 

waga oceny - 2: badanie wyników nauczania, konkurs pozaszkolny, kartkówka (z 

trzech ostatnich lekcji), odpowiedź ustna, praca samodzielna na lekcji; 

waga oceny - 3: praca klasowa/sprawdzian/test, projekt edukacyjny  

(realizacja i prezentacja), podsumowanie aktywności na zajęciach pozalekcyjnych, 

konkurs (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy), konkurs Memory Master. 

 

Nauczyciele j. angielskiego: 

Magdalena Sobczak 

Paulina Betler 

Malwina Zielińska 

 

 

 

 

 


