
 

 

Przedmiotowy system oceniania 
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rok szkolny 2017/2018 

 

 
 

Sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania opracował zespól nauczycieli języka angielskiego 

w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, regulujący zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 
 

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 

 prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, wypowiedź pisemna) 
 odpowiedzi ustne 
 praca i aktywność na lekcji 

 prace plastyczne i inne projekty 
 praca domowa 
 prowadzenie dokumentacji pracy lekcji, tj. zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy 

(od II semestru klasy I) 
 udział w konkursach 

 

2. Ocenianie: 
 

 Oceny cząstkowe ustalone są na podstawie wagi ocen. 
 Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

 W klasie I oceny bieżące za osiągnięcia dydaktyczne ustala się wg następującej skali: 

o Celująco ( C ), gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

zawartych w podstawie  programowej; 

o Bardzo dobrze ( B),  gdy uczeń  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

zawartych w podstawie programowej popełniając sporadyczne błędy, które nie mają 

wpływu na dalszy proces kształcenia; 

o Dobrze ( D), gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają 

na dalsze opanowywanie treści; 

o Słabo ( S ), gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, 

sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści; 

o Bardzo słabo (Bs ), gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie 

i utrudniają dalsze kształcenie; 

o Nie potrafi ( N ), gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi 

sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela. 

 

3. Standardy osiągnięć ucznia w klasie I: 

 

Słuchanie 
 uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela 
 rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje 
 rozumie sens prostych bajek i historyjek 

 

 

Mówienie 
 potrafi powtórzyć za modelem (nauczycielem, nagraniem) 
 udziela odpowiedzi na pytania jednym słowem lub prostym zwrotem 
 recytuje tekst piosenki lub wierszyka 
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Czytanie 
 czyta pojedyncze wyrazy poznane w tym roku szkolnym poprzez kojarzenie formy 

pisanej  z obrazkiem 
 rozumie często powtarzane polecenia pisemne 
 śledzi wzrokiem tekst czytany przez nauczyciela i potrafi wskazać przeczytany wyraz 

Pisanie 
 starannie pisze po śladzie 

 przepisuje proste wyrazy 

Słownictwo 
 rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy 

 opanował/a słownictwo wprowadzane w tym roku szkolnym 
 przypomina sobie dawno poznane słowa 
 systematycznie prowadzi „Słowniczek obrazkowy” 

Rozwój emocjonalno-społeczny 
 posiada umiejętność pracy w zespole 

 chętnie pomaga innym 

 łatwo komunikuje się z rówieśnikami 

 jest pracowity/pracowita i obowiązkowy/obowiązkowa 

 chętnie bierze udział w lekcji 

 uważa na lekcji 

 potrafi ocenić swoją pracę 

 

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

Celująco (C) 
Uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, a nawet zna słownictwo wykraczające poza materiał klasy 

pierwszej. Rozumie proste polecenia nauczyciela, dialogi, sens historyjek z nagrania (gdy są 

wspierane obrazkami) oraz potrafi na nie prawidłowo reagować. Potrafi poprawnie przeczytać 

poznane wyrazy, a nawet je zapisać. Jest aktywny i uważny na zajęciach. Bardzo chętnie śpiewa 

poznane piosenki i recytuje rymowanki oraz uczestniczy w zabawach edukacyjnych jako ich lider, 

pracuje systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu. Systematycznie 

odrabia wszystkie zadane prace domowe, prowadzi wzorowo i starannie zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt 

przedmiotowy. Bierze udział w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego. 

 

Bardzo dobrze (B)   
Uczeń chętnie i systematycznie pracuje na każdej lekcji i w domu, regularnie odrabia prace domowe. 

Bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, 

a nawet zdaniami. Potrafi poprawnie przeczytać poznane wyrazy. Rzadko popełnia drobne błędy 

w wymowie. Chętnie śpiewa piosenki. Wykonuje zadania w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela, a także uzupełnia ewentualne braki. Prowadzi starannie zeszyt ćwiczeń, zeszyt 

przedmiotowy i wykonuje prace plastyczno-techniczne. 

 

Dobrze (D) 
Uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste polecenia nauczyciela, uważnie słucha. Potrafi 

powiedzieć poznane wyrazy. Zdarza mu się popełnić drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji. 

Jest dosyć aktywny i uważny na zajęciach. Uzupełnia zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy, 

wykonuje większość z zadanych prac domowych i prac manualnych, za które uzyskuje oceny 

pozytywne. Stara się współpracować w grupie. 

 



 

 

Przedmiotowy system oceniania 

z języka angielskiego – klasa I 

rok szkolny 2017/2018 

 

Słabo (S) 
Uczeń opanował tylko niektóre słowa, częściowo rozumie polecenia nauczyciela. Ma problemy 

z wypowiadaniem poznanych wyrazów, w mowie popełnia błędy. Jest mało aktywny na zajęciach. 

Zwykle odrabia zadane prace domowe a nieodrobione zadania regularnie uzupełnia. Rzadko stara się 

współpracować w grupie. 

 

Bardzo słabo (Bs) 
Uczeń słabo opanował słownictwo, ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem 

prostych słów. Nie współpracuje z innymi i nie potrafi odnaleźć się w grupie. Rzadko uzupełnia 

zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy, często nie odrabia zadań domowych. 

 

Nie potrafi (N) 
Uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je usłyszy. 

Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. Nie współpracuje z innymi i nie potrafi 

odnaleźć się w grupie. Nie uzupełnia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego, nie odrabia zadań 

domowych. Wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy, gry, zabawy edukacyjnej i nie jest aktywny 

podczas lekcji. 
 

5. Ocena procentowa prac pisemnych, sprawdzianów: 
 

% poprawnych odpowiedzi ocena 

98-100% celująco 

86-97% bardzo dobrze 

71-85% dobrze 

51-70% słabo 

31-50% bardzo słabo 

  0-30 % nie potrafi 

 

6. Informowanie rodziców o postępach ucznia: 

Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość: 

 wglądu do dziennika elektronicznego 

 wglądu w pisemne prace swoich dzieci na drzwiach otwartych i podczas indywidualnych 

spotkań z nauczycielem 

 


