
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA I WYMAGANIA Z 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO W 
KLASACH I-III 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
 



 

 

PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W 
KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

I. WYMANGANIA EDUKACYJNE  

Uczeń kończący 3 klasę szkoły podstawowej powinien: 

• wiedzieć, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi 
porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka 
obcego); 

• reagować werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 
• rozumieć wypowiedzi ze słuchu: 

a) rozróżniać znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, 
b) rozpoznawać zwroty stosowane na co dzień i potrafić się nimi 
posługiwać, 
c) rozumieć ogólny sens krótkich opowiadań przedstawianych także za 
pomocą obrazów, gestów, 
d) rozumieć sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w 
nagraniach audio i wideo); 

• czytać ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; 
• zadawać pytania i udzielać odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów,  

śpiewać piosenki, nazywać obiekty z otoczenia i opisywać je; 
• przepisywać wyrazy i zdania; 
• w nauce języka obcego nowożytnego potrafić korzystać ze słowników 

obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; 
• współpracować z rówieśnikami w trakcie nauki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      II .RODZAJE OCEN  W KLASACH I-III 
 
 
• S – SUPER! - otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności 

znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo 
rozwija swoje uzdolnienia 

• A -  BRAWO! – otrzymuje uczeń , który opanował pełen zakres wiedzy i 
umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 
nowych sytuacjach. 

• B - DOBRZE! – otrzymuje uczeń , który opanował zakres wiedzy i 
umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, ale ma 
trudności z zastosowaniem posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań i 
problemów w nowych sytuacjach. 

• C - POĆWICZ! – otrzymuje uczeń , który ma braki w opanowaniu 
wiedzy i umiejętności. 

• D - PRACUJ WIĘCEJ! – otrzymuje uczeń , który zbyt mało pracuje lub 
niesystematycznie . Osiąga bardzo słabe wyniki. 

• E - SŁABO! - otrzymuje uczeń , który nie opanował wiadomości i 
umiejętności określonych programem nauczania, co utrudnia dalsze 
zdobywanie wiedzy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 III.KRYTERIA OCEN 
    
     Ocena  S – SUPER!  
*Uczeń samodzielnie: 

- swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie 
materiału oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy . 

- z łatwością buduje spójne zdania proste, poprawne pod względem 
gramatycznym.  

- wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach 
językowych.  

- bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe 
wykraczające poza wymagany poziom.  

- niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas 
lekcji;  

Zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i 
wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet.  

Uczeń z dysfunkcją: technika i sposób wypowiedzi, uzależniona jest od 
stopnia i rodzaju dysfunkcji (np. samodzielnie lub z pomocą nauczyciela 
wykonuje powyższe czynności przy wydłużonym czasie). 
 

* Uczeń samodzielnie: 

- regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak:  komiksy, 
krótkie czytanki i książki w uproszonych wersjach. 

- rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z 
tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny ; potrafi uzasadnić swoją decyzję;  

- czyta książki w uproszonych wersjach.  

Zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów.  

Podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu 
czytania.  



Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie wykonuje powyższe czynności, 
uzależnione są one od rodzaju i stopnia dysfunkcji (np.: wykonuje powyższe 
czynności przy wydłużonym czasie). 
 

* Uczeń samodzielnie: 

-potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na 
materiałach anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w 
podręczniku takich jak: piosenki, filmy kreskówki dla dzieci, proste skecze;    

- rozumie bardziej złożone polecenia nauczyciela oraz polecenia 
wypowiedziane przez kolegów i koleżanki, właściwie na nie reaguje; 

- wskazuje właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań;  

-wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom;  

-wykonuje proste zadania sprawdzające rozumienie usłyszanych w nagraniu 
tekstów nie popełniając błędów; 

- bezbłędnie rozumie słuchaną historyjkę obrazkową;   

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie wykonuje powyższe czynności, płynność i 
technika słuchania uzależnione są od rodzaju dysfunkcji (np. wykonuje 
powyższe czynności przy wydłużonym czasie). 
 

*Uczeń samodzielnie, używając prostych zdań, swobodnie, w sposób 
naturalny i spontanicznie bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, 
zachowując przy tym dużą dokładność językową.  

Poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe.  

Ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć.  

W zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany.  

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie wykonuje powyższe czynności, płynność i 
technika mówienia uzależnione są od stopnia i rodzaju dysfunkcji (np. 
wykonuje powyższe czynności przy wydłużonym czasie). 
 

*Uczeń samodzielnie: 



- wykonuje nieobowiązkowe proste prace pisemne – opis miasta, znanej 
postaci, ulubionego zwierzęcia itp.;   

- bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte w 
podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł;  

- bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają 
poza wymagany poziom; 

Poziom prac wykracza poza wymagany materiał.  

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie wykonuje powyższe czynności, płynność i 
technika pisania uzależnione są od stopnia i rodzaju dysfunkcji (np. wykonuje 
powyższe czynności przy wydłużonym czasie) 

 
 
 
 
 
 
Ocena  A – BRAWO! 
1. Uczeń samodzielnie: 

- poprawnie rozpoznaje i stosuje poznane słownictwo w praktyce( poprawne 
nazywanie przedmiotów znajdujące się w klasie, kolorów, liczebników 
porządkowych, nazywanie obiektów w mieście, produktów spożywczych, 
nazwy krajów itp) . 

- posługuje się poznanymi strukturami językowymi nie popełniając większych 
błędów. 

-wykonuje starannie obowiązkowe prace projektowe o wyjątkowych 
walorach językowych.   

- bierze aktywny udział w każdych zajęciach;  

Systematycznie przygotowuje się do lekcji, zawsze odrabia prace domowe, 
dba o ich czytelność, bierze udział w zadaniach dodatkowych i pracach 
projektowych. 

Uczeń z dysfunkcją: zna bardzo dobrze poznane struktury gramatyczne i 



słownictwo, w zależności od rodzaju dysfunkcji, samodzielnie lub z pomocą 
nauczyciela, stosuje poznane słownictwo  w praktyce ( nazywanie 
przedmiotów znajdujących się w sali, nazwy produktów spożywczych, itp.) 
rzadko robi błędy podczas samodzielnego pisania, systematycznie 
przygotowuje się do lekcji, zawsze odrabia prace domowe, dba o ich 
czytelność, bierze udział w zadaniach dodatkowych i pracach projektowych. 
 

 2.Uczeń samodzielnie: 

- czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla 
przyjemności teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier.  

- rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, 
rozumie kontekst sytuacyjny.  

- na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające 
różnego typu, np.:  udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie 
prawdziwości zdań i potrafi uzasadnić swoją decyzję.  

Zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów.   

Podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania.  

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie rozumie ogólny sens przeczytanych  
tekstów, potrafi  wydobyć kluczowe informacje i odpowiedzieć na pytania, 
zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów, chętnie prezentuje swoje 
umiejętności z zakresu czytania; powyższe czynności, uzależnione są  od 
rodzaju i stopnia dysfunkcji (np.: wykonuje powyższe czynności przy 
wydłużonym czasie). 
 

3.Uczeń samodzielnie: 

-potrafi zrozumieć ogólny sens prostych rozmów opartych na materiałach 
anglojęzycznych  zawartych w podręczniku takich jak: piosenki, proste 
skecze;    

- rozumie proste polecenia nauczyciela oraz polecenia wypowiedziane przez 
kolegów i koleżanki, właściwie na nie reaguje; 

- wskazuje właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań;  



-wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom;  

-wykonuje proste zadania sprawdzające rozumienie usłyszanych w nagraniu 
tekstów nie popełniając błędów;  

- bezbłędnie rozumie słuchaną historyjkę obrazkową;  

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie rozumie ogólny sens usłyszanych i  
tekstów; w większości potrafi  wydobyć kluczowe informacje i odpowiedzieć 
na pytania, rozumie polecenia nauczyciela; technika słuchania uzależniona 
jest od rodzaju dysfunkcji ( np.: wykonuje powyższe czynności przy 
wydłużonym czasie ) 
 

 4.Uczeń samodzielnie: 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 

- potrafi wypowiadać proste, spójnie zdania bez zawahań. 

- posługuje się poprawnie językiem, popełniając niewiele błędów; 

Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania prostych zdań;. 

Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, w sposób naturalny i 
spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy. 

Można go zrozumieć bez trudności. 

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie wykonuje wszystkie powyższe czynności, 
płynność i technika mówienia uzależnione są od stopnia i rodzaju dysfunkcji. 
 
5.Uczeń samodzielnie: 

- poprawnie wykonuje obowiązkowe proste prace pisemne zawarte w 
podręczniku;  

- poprawnie podpisuje obrazki właściwymi nazwani;   

- poprawnie przepisuje fragmenty zdań związanych z konkretną strukturą 
gramatyczną; 

- poprawnie formułuje w formie pisemnej pełne zdania na określony temat, 



nie popełniając błędów, zachowując odpowiednią staranność; 

Systematycznie przygotowuje się do lekcji, zawsze odrabia prace domowe, 
dba o ich czytelność, bierze udział w zadaniach dodatkowych i pracach 
projektowych. 

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie, przy wydłużonym czasie, robi znikomą 
ilość błędów ortograficznych. Systematycznie przygotowuje się do lekcji, 
zawsze odrabia prace domowe, dba o ich czytelność, bierze udział w 
zadaniach dodatkowych i pracach projektowych. 

 
 
. 

 
 
 
 
Ocena  B – DOBRZE! 
 
1.Uczeń samodzielnie: 

- w miarę poprawnie rozpoznaje i stosuje poznane słownictwo w praktyce( 
nazywanie przedmiotów znajdujące się w klasie, kolorów, liczebników 
porządkowych, nazywanie obiektów w mieście, produktów spożywczych, 
nazwy krajów itp) . 

- posługuje się większością poznanych struktur językowych, popełniając 
nieliczne błędy. 

- bierze aktywny udział w każdych zajęciach; 

Systematycznie przygotowuje się do lekcji, zawsze odrabia prace domowe, dba 
o ich czytelność, bierze udział w zadaniach dodatkowych i pracach 
projektowych. 

Uczeń z dysfunkcją: zna podstawowe struktury gramatyczne i słownictwo w 
stopniu dobrym, w zależności od rodzaju dysfunkcji, podczas (samodzielnego 
lub z pomocą nauczyciela) pisania robi niewielką ilość błędów ortograficznych, 
systematycznie przygotowuje się do lekcji, odrabia prace domowe, dba o ich 
czytelność, bierze udział w zadaniach dodatkowych i pracach projektowych. 



 

2.Uczeń samodzielnie rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami 
popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj 
rozumie kontekst sytuacyjny;  

Czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie 
tekstu typu, np.: udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości 
zdań, choć przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję  

Przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów.   

Podczas lekcji ,zachęcany przez nauczyciela, prezentuje swoje umiejętności z 
zakresu czytania. 

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, 
w większości potrafi  wydobyć kluczowe informacje i odpowiedzieć na pytania, 
czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie 
tekstu, zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów, chętnie prezentuje 
swoje umiejętności z zakresu czytania; powyższe czynności, uzależnione są one 
od rodzaju i stopnia dysfunkcji (np.: wykonuje powyższe czynności przy 
wydłużonym czasie). 
 

3.Uczeń samodzielnie: 

- rozumie proste polecenia nauczyciela oraz polecenia wypowiedziane przez 
kolegów i koleżanki i większości sytuacji właściwie na nie reaguje; 

- wskazuje właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań;  

-wykonuje w miarę właściwe gesty towarzyszące piosenkom;  

-wykonuje proste zadania sprawdzające rozumienie usłyszanych w nagraniu 
tekstów popełniając   drobne błędy; 

- w większości rozumie słuchaną historyjkę obrazkową;  

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie rozumie ogólny sens usłyszanych tekstów i 
rozmów, zazwyczaj potrafi  wydobyć kluczowe informacje i odpowiedzieć na 
pytania sprawdzające rozumienie tekstu, rozumie polecenia nauczyciela; 
technika słuchania uzależniona jest od rodzaju dysjunkcji( np.: wykonuje 
powyższe czynności przy wydłużonym czasie ) 
 



4.Uczeń samodzielnie: 

- w większości sytuacji potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 

- potrafi wypowiadać proste, spójnie zdania z lekkim wahaniem. 

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

Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania prostych zdań. 

Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, potrafi włączyć 
się do rozmowy. 

Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności. 

Na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne 
tematy. 

Uczeń z dysfunkcją: wykonuje wszystkie powyższe czynności, płynność i 
technika mówienia uzależnione są od stopnia i rodzaju dysfunkcji 
 

5.Uczeń samodzielnie: 

-  wykonuje obowiązkowe proste prace pisemne z podręcznika, które zawierają 
nieliczne błędy;  

-  stara się podpisywać obrazki właściwymi wyrazami ;   

- stara się poprawnie przepisywać fragmenty zdań związanych z konkretną 
strukturą gramatyczną; 

- stara się poprawnie formułować w formie pisemnej pełne zdania na 
określony temat,  popełniając niewielkie błędy, zachowując odpowiednią 
staranność; 

Systematycznie przygotowuje się do lekcji, zawsze odrabia prace domowe, dba 
o ich czytelność, bierze udział w zadaniach dodatkowych i pracach 
projektowych. 

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie, przy wydłużonym, czasie robi niewielką ilość 
błędów ortograficznych. Systematycznie przygotowuje się do lekcji, zawsze 



odrabia prace domowe, dba o ich czytelność, bierze udział w zadaniach 
dodatkowych i pracach projektowych. 
 
 
 
 
Ocena  C – POĆWICZ! 
 
1.Uczeń z pomocą nauczyciela: 

- w miarę poprawnie rozpoznaje i stosuje poznane słownictwo w praktyce( 
nazywanie przedmiotów znajdujące się w klasie, kolorów, liczebników 
porządkowych, nazywanie obiektów w mieście, produktów spożywczych, 
nazwy krajów itp) . 

- posługuje się tylko niektórymi poznanymi strukturami językowymi, 
popełniając, liczne błędy. 

- bierze aktywny udział w większości  zajęciach; 

Przygotowuje się do lekcji, odrabia prace domowe, dba o ich czytelność. 

Uczeń z dysfunkcją: zna niektóre z podstawowych struktur gramatycznych i 
słownictwa, mimo pomocy nauczyciela robi błędy w pisowni, w większości 
sytuacji przygotowuje się do lekcji, odrabia prace domowe, dba o ich 
czytelność, 
 

2.Uczeń samodzielnie nie rozumie całego czytanego tekstu , ale jest w stanie 
uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych 
informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny;  

Popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających 
bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu:  udzielanie odpowiedzi na 
pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami potrafi uzasadnić swoją 
decyzję.  

Czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów.   

Czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji.  

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie 



uchwycić jego ogólny sens, czasami potrafi  wydobyć kluczowe informacje i 
odpowiedzieć na pytania, popełnia liczne błędy przy wykonywaniu zadań 
sprawdzających rozumienie tekstu, czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych 
tekstów, rzadko kiedy prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania; 
powyższe czynności, uzależnione są one od rodzaju i stopnia dysfunkcji (np.: 
wykonuje powyższe czynności przy wydłużonym czasie). 
 

3.Uczeń samodzielnie:   

- rozumie proste polecenia nauczyciela oraz polecenia wypowiedziane przez 
kolegów i koleżanki i próbuje na nie reagować;  

- wskazuje niektóre elementy obrazków podczas słuchania nagrań;  

-wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom;  

-wykonuje część prostych zadań sprawdzających rozumienie usłyszanych w 
nagraniu tekstów  popełniając wiele błędów;  

- częściowo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową;  

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie rozumie ogólny sens usłyszanych tekstów i 
rozmów, częściowo potrafi wydobyć kluczowe informacje i odpowiedzieć na 
pytania sprawdzające rozumienie tekstu, rozumie polecenia nauczyciela; 
technika słuchania uzależniona jest od rodzaju dysfunkcji ( np.: wykonuje 
powyższe czynności przy wydłużonym czasie ) 
 

4.Uczeń samodzielnie: 

- czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 

- potrafi wypowiadać, proste, spójnie zdania, ale z wyraźnym wahaniem, raczej 
rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów 
językowych.  

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

Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania prostych zdań. 

W zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie 



pracę, posługując się językiem ojczystym. 

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie wykonuje wszystkie powyższe czynności, 
płynność i technika mówienia uzależnione są od stopnia i rodzaju dysfunkcji. 
 

5.Uczeń z pomocą nauczyciela: 

-  wykonuje obowiązkowe proste prace pisemne z podręcznika, robiąc przy tym 
liczne błędy ;  

- podpisuje obrazki wyrazami zawierającymi liczne błędy ortograficzne ;   

- przepisuje fragmenty zdań związanych z konkretną strukturą gramatyczną, 
nie uchroniwszy się od licznych błędów;  

- próbuje formułować w formie pisemnej pełne zdania na określony temat, 
popełniając przy tym wiele błędów i nie  zachowując właściwej staranności; 

Jest przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe, nie zawsze dba o ich 
czytelność. 

Uczeń z dysfunkcją: samodzielnie, przy wydłużonym czasie, używa czasami 
nieprawidłowej pisowni. Jest przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe, 
nie zawsze dba o ich czytelność. 
 
 
 
 
Ocena  D – PRACUJ WIĘCEJ! 
 
1.Uczeń z pomocą nauczyciela w miarę poprawnie rozpoznaje i stosuje 
poznane słownictwo w praktyce( nazywanie przedmiotów znajdujące się w 
klasie, kolorów, liczebników porządkowych, nazywanie obiektów w mieście, 
produktów spożywczych, nazwy krajów itp); Mimo pomocy nauczyciela, w 
większości sytuacji niepoprawnie stosuje poznane słownictwo; 

Niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy.  

Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania. 

Niedbale przygotowuje się do lekcji, odrabia prace domowe, ale często robi to 



błędnie i niedokładnie. 

Uczeń z dysfunkcją: używa słownictwa i struktur gramatycznych z pomocą 
nauczyciela, robi dużą ilość błędów ortograficznych podczas pisania, często nie 
jest przygotowany do lekcji, prace domowe niejednokrotnie wykonane są 
błędnie i niestarannie. 
 

2.Uczeń z pomocą nauczyciela z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko 
pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty. Ma poważny problem z 
wykonaniem najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia 
ogólnego.  

Przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia 
szczegółowego, typu: określanie prawdziwości zdań - najczęściej zgaduje i nie 
potrafi uzasadnić swojej decyzji.  

Sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów.  

Uczeń z dysfunkcją: z pomocą nauczyciela z czytanego tekstu jest w stanie 
zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty. Ma poważny 
problem z wykonaniem najprostszych zadań sprawdzających poziom 
zrozumienia ogólnego, rzadko potrafi wydobyć szczegółowe informacje, 
sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; powyższe czynności, 
uzależnione są one od rodzaju i stopnia dysfunkcji (np.: wykonuje powyższe 
czynności przy wydłużonym czasie). 
 

3. Z pomocą nauczyciela:    

- rozumie niektóre polecenia nauczyciela i rzadko na nie reaguje; 

- w większości sytuacji błędnie wskazuje właściwe elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań;  

- sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom, popełniając 
bardzo dużo błędów; 

- nie rozumie większości nagrań i historyjek obrazkowych;  

-wykonuje bardzo niewielką część prostych zadań sprawdzających rozumienie 
usłyszanych w nagraniu tekstów; 

Uczeń z dysfunkcją: z pomocą nauczyciela rzadko rozumie ogólny sens 



usłyszanych tekstów; potrafi wydobyć niektóre z  kluczowych informacji; nie 
potrafi odpowiedzieć na pytania sprawdzające rozumienie tekstu; rozumie 
niektóre proste polecenia nauczyciela; 
 

4.Uczeń z pomocą nauczyciela: 

- bardzo rzadko potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami. 

- próbuje wypowiadać słowa, ale z częstym wahaniem. 

- bardzo rzadko posługuje  poprawnym językiem i popełnia wiele zauważalnych 
błędów. 

Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania prostych 
zdań. 

Czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych, 
lecz na ogół nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet 
potrafi ją dezorganizować. 

Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie. 

Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością. 

Uczeń z dysfunkcją: z pomocą nauczyciela wykonuje wszystkie powyższe 
czynności, płynność i technika mówienia uzależnione są od stopnia i rodzaju 
dysfunkcji. Często potrzebuje pomocy nauczyciela. 
 

5. Z pomocą nauczyciela: 

- nie potrafi wykonać obowiązkowej prostej pracy pisemnej z podręcznika;  

-  nie stara się poprawnie podpisywać obrazków właściwymi nazwani;   

-  przepisuje fragmenty zdań związanych z konkretną strukturą gramatyczną w 
niechlujny sposób ; 

Popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy. 

Niedbale przygotowuje się do lekcji, odrabia prace domowe, ale często robi to 
błędnie i niedokładnie. 



Uczeń z dysfunkcją: z pomocą nauczyciela, przy wydłużonym czasie, używa w 
większości nieprawidłowej pisowni, często nie jest przygotowany do lekcji, 
prace domowe niejednokrotnie wykonane są błędnie i niestarannie. 
 
 
 
 
Ocena  E – SŁABO! 
 
1.Nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w 
rozkładzie materiału.  

Nie zna podstawowych słów i wyrażeń.  

Nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela.  

Bardzo rzadko odrabia prace domowe, które zawsze zawierają  

błędy uniemożliwiające zrozumienie treści. 

Dotyczy również ucznia z dysfunkcją. 
 
2.Uczeń w większości sytuacji nie czyta tekstów zawartych w podręczniku.  

Jeśli czyta to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi 
skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji.  

Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań 
sprawdzających poziom zrozumienia tekstu. 

Niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy.  

Nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów.  

Dotyczy również ucznia z dysfunkcją. 
 
3.Nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie 
rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych 
zawartych w podręczniku.  

Nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z 



podpowiedziami. 

Jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich 
podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi.  

Błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z 
pomocą nauczyciela.  

Dotyczy również ucznia z dysfunkcją. 

 
4.Uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet 
najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela.  

Wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest 
niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat.  

Zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela 
nawet kierowany podpowiedziami z jego strony.  

Prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie. 

Dotyczy również ucznia z dysfunkcją. 
 
5.Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać żadnej prostej pracy 
pisemnej odpowiedniej do danego poziomu nauczania;  

Jeśli pisze, to prace ucznia są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów, że 
przekaz staje się niezrozumiały.  

Ma problemy przy przepisywaniu z tablicy.   

Zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały.  

Nie odrabia nawet najprostszych prac domowych - jeśli je wykona, obfitują one 
w rażące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści. 

Dotyczy również ucznia z dysfunkcją. 
 

 

 



IV.OCENIANIE BIEŻĄCE: 
1. Uczeń może otrzymać oceny za aktywności określone Statutem szkoły 

oraz za: 
• Czytanie tekstu na głos  ( wymowa) 
• Słuchanie; 
• Mówienie; 

2. Uczeń może otrzymywać  plusy  lub  minusy  za : 
-aktywność na lekcji 
- prace domowe , 
- przygotowanie do lekcji 
-cząstkowe odpowiedzi 
 
3. Przeliczanie + i – na oceny  
Każda lekcja zawiera szereg aktywności, za które uczeń otrzymuje „+”  
lub „ – „ ;  W większości sytuacji uzyskanie: 
* 5 plusów oznacza ocenę A,  
*4 plusów ocenę B, 
* 3 plusów ocenę C,  
*2 plusów ocenę D  
* 1 plusa ocenę E;  
 
 4. Oceny z testów wyrażone są procentami, które można przełożyć na 
ocenę .  
 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - S 
 99% - 90% - A 
 89% - 75% - B 
 74% - 50% - C 
 49% - 30% - D 
 poniżej 30% - E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V INFORMACJE  DLA UCZNIA I RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
 

1. SPRAWDZIANY I SUPER TEST 
 

A. Sprawdziany zakończone Super Testem zapowiadane są z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem zakresu materiału do 
powtórzenia. Po serii pojedynczych sprawdzianów z danego zakresu 
materiału  następuje Super Test, który stanowi  podsumowanie  badanych 
wcześniej sprawności i umiejętności.  
B. Ocenę  C, D, E  z pojedynczego sprawdzianu można poprawić. Poprawy 
można dokonać w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny. Dany 
sprawdzian poprawiać można tylko jeden raz.  
C. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, odpowiedni materiał może 
zaliczyć w późniejszym terminie uzgodnionym z nauczycielem.  
D. Sprawdzone i ocenione prace uczniów oddawane są wraz z wskazaniem 
co należy jeszcze poprawić; sprawdziany oddawane są na bieżąco  natomiast 
Super Test - nauczyciel ma termin 2 tygodni na podanie uzyskanych ocen i 
omówienie niedociągnięć uczniów; Super Test pozostaje w szkolnym 
archiwum do dyspozycji nauczyciela;   

   
2.  POPRAWA OCEN 
 
A. Można poprawiać: 

-sprawdzian według warunków określonych w Statucie szkoły 
-odpowiedź ustną , 
-czytanie testu. 

B. Warunki poprawy lub zaliczenia: 
Poprawy można dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania oceny; Uczeń chcący 
dokonać poprawy musi to zgłosić nauczycielowi. Następnie nauczyciel 
wspólnie z uczniem ustala termin poprawy. Jeżeli w międzyczasie zdarzy się, 
że uczeń zachoruje i nie będzie mógł poprawić oceny w wyznaczonym 
czasie- po powrocie do szkoły może z nauczycielem ustalić nowy termin 
poprawy;       Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, odpowiedni 
materiał może  zaliczyć w formie   odpowiedzi ustnej.  

 
 



3.  NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI  
 

 W ciągu roku szkolnego uczeń ma prawo zgłosić 3 razy nieprzygotowanie 
do lekcji ( brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego 
) oraz  3 razy brak zadania domowego bez podawania przyczyny. Fakt ten 
jest odnotowywany wraz z datą w notesie nauczyciela lub w dzienniku. 
Każde kolejne nieprzygotowanie do zajęć oraz brak zadania domowego 
skutkuje obniżeniem oceny końcowej; 

 
W I – szej klasie, ciągu roku szkolnego będzie oceniana przede wszystkim 
sprawność rozumienie ze słuchu na bazie której będzie kształtowana  później 
wymowa . Pod koniec roku wprowadzimy czytanie ze zrozumieniem oraz 
pisanie. 

 
W II –iej klasie, materiał językowy będzie oceniany w obrębie 4 
podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu -na bazie 
którego będzie kształtowana  później wymowa oraz czytanie ze 
zrozumieniem ( rozpoznawanie wyrazów) -na bazie którego budowana 
będzie sprawność pisania. 

   W III –iej klasie, materiał językowy będzie oceniany w obrębie 4    
podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu -na bazie którego 
będzie kształtowana  później wymowa oraz czytanie ze zrozumieniem ( 
rozpoznawanie wyrazów) -na bazie którego budowana będzie sprawność 
pisania.  

Ocena końcowa:- ocena końcowa to ocena opisowa zawierająca wszystkie 
osiągnięcia i niedociągnięcia ucznia;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


