
Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr 4 w Rzeszowie w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 7 z oddziałami integracyjnymi im. 

Króla Jana III Sobieskiego, Szkoła Podstawowa nr 30 i XII Liceum Ogólnokształcące, 

opracowany w oparciu o: 

1. Podstawę programową; 

2. Rozprządzenie MEN z dnia 03.08. 2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

3. Statuty i WSO; 

4. Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej 

wydawnictwa Macmillan, autorstwa A. Mędeli, I. Studzińskiej, M. Kondro, E. 

Piotrowskiej i A. Sikorskiej. 

Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach: Podręcznik z ćwiczeniami, zeszyt przedmiotowy 

(jeśli będzie on wymagany), przybory do pisania i prac plastycznych (kredki, nożyczki, klej).  

 

Cele szczegółowe wymagane od ucznia kończącego klasę III, czyli na koniec I etapu  

kształcenia: 

1. Mówienie (reagowanie na wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi i przetwarzanie)  

Uczeń:  

. reaguje werbalnie na proste polecenia nauczyciela;  

. reaguje niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;  

. powtarza wyrazy i proste zdania;  

. nazywa obiekty z otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i  

audiowizualnych i opisuje je;  

. nazywa czynności;  

. używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy;  

. tworzy proste i krótkie wypowiedzi na podstawie wzoru, np. nazywa osoby, zwierzęta,  

obiekty z otoczenia, czynności;  

. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;  



. przedstawia siebie i inne osoby, przekazuje podstawowe informacje o sobie;  

. reaguje w podstawowych sytuacjach życia codziennego, stosując odpowiednie zwroty;  

. wyraża swoje upodobania;  

. recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki;  

. bierze udział w odgrywaniu dialogów i scenek;  

. bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych.  

2. Słuchanie  

Uczeń:  

. reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;  

. rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu;  

. rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać;  

. rozumie ogólny sens krótkich opowiadań, wypowiedzi, bajek i historyjek, zwłaszcza  

wspieranych za pomocą obrazów, rekwizytów bądź gestów;  

. rozumie ogólny sens prostych piosenek i wierszyków, zwłaszcza wspieranych za pomocą  

obrazów, rekwizytów bądź gestów;  

. wyszukuje konkretne, proste informacje w usłyszanym tekście.  

3. Czytanie  

Uczeń:  

. czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;  

. rozumie ogólny sens prostych tekstów;  

. potrafi znaleźć konkretną informację w tekście;  

. potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych.  

4. Pisanie  

Uczeń:  

. przepisuje wyrazy i proste zdania;  

. pisze samodzielnie pojedyncze wyrazy i zwroty;  

. pisze bardzo krótkie i proste zdania wg wzoru;  



. pisze bardzo krótkie i proste zdania samodzielnie.  

 

Funkcje językowe i sytuacje komunikacyjne  

Program zakłada, iż w trakcie nauki języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej 

uczniowie zdobędą umiejętność wyrażania w języku angielskim rozmaitych funkcji 

językowych w odpowiednich kontekstach sytuacyjno-tematycznych. Pod koniec klasy trzeciej 

uczeń powinien potrafić wyrazić większość z poniżej wymienionych funkcji:  

. pozdrawianie innych osób, witanie i żegnanie się,  

. przedstawianie siebie i innych osób,  

. pytanie o imię, wiek i samopoczucie i udzielanie odpowiedzi,  

. podawanie i uzyskiwanie informacji personalnych, tj. wiek, miesiąc urodzin, kraj i  

miejscowość pochodzenia,  

. określanie narodowości, języka narodowego, stolicy kraju, opisywanie flagi,  

. opisywanie relacji rodzinnych,  

. wydawanie i wykonywanie poleceń,  

. wyrażanie próśb i podziękowań,  

. przepraszanie,  

. pytanie o pozwolenie,  

. wyrażanie chęci, preferencji i propozycji,  

. wyrażanie zgody i niezgadzanie się,  

. wyrażanie opinii,  

. wyrażanie upodobań,  

. opisywanie zainteresowań,  

. opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu i wakacji,  

. wyrażanie podziwu i pochwały,  

. wyrażanie umiejętności wykonywania czynności,  

. opisywanie elementów wyglądu i ubioru,  

. określanie przynależności,  



. nazywanie przedmiotów i zwierząt,  

. opisywanie zwierząt, ich zwyczajów i miejsca zamieszkania,  

. nazywanie pokoi w domu,  

. opisywanie pomieszczeń i domu/mieszkania,  

. opisywanie położenia sprzętów w domu,  

. opisywanie swojej miejscowości rodzinnej,  

. określanie miejsca przebywania osób, położenia przedmiotów i pytanie o nie,  

. nazywanie przyborów i sprzętów szkolnych,  

. opisywanie sali lekcyjnej,  

. określanie koloru, rozmiaru i wieku,  

. opisywanie miejsc i krajobrazu,  

. opisywanie pogody i pór roku,  

. określanie ilości i wielkości,  

. wyrażanie czynności stałych i tymczasowych,  

. opisywanie rozkładu dnia,  

. pytanie o godzinę i podawanie czasu,  

. proszenie sprzedawcy o towar,  

. pytanie sprzedawcy o cenę,  

. nazywanie popularnych świąt w Polsce i krajach anglojęzycznych,  

. opisywanie tradycji związanych ze świętami,  

. składanie życzeń świątecznych,  

. opowiadanie bajek, odgrywanie bajek.  

 

 Słownictwo  

Podstawa programowa wprowadzona Rozporządzeniem MEN z dnia 12 lutego 2017 określa 

13 tematów, w których zakresie uczeń kończący klasę III powinien posługiwać się 

podstawowym zasobem środków językowych. Tematy dotyczą jego samego i najbliższego 

mu otoczenia:  



1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele),  

2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość),  

3) moja szkoła,  

4) popularne zawody,  

5) mój dzień, moje zabawy,  

6) jedzenie,  

7) sklep,  

8) mój czas wolny i wakacje,  

9) święta i tradycje, mój kraj,  

10) sport,  

11) moje samopoczucie,  

12) przyroda wokół mnie,  

13) świat baśni i wyobraźni.  

Zakresy tematyczne pozostawiają nauczycielowi możliwość dostosowania słownictwa do 

potrzeb i możliwości grupy i poszczególnych uczniów, w zależności od tempa pracy, liczby 

godzin lekcyjnych.  

 

 Gramatyka  

Struktury gramatyczne, mające służyć wyrażaniu wymienionych powyżej funkcji i  

umiejętności językowych z wykorzystaniem poznanego słownictwa, to:  

. odmiana czasownika be w czasie teraźniejszym,  

. konstrukcja there is/there are,  

. odmiana czasownika have got,  

. czasownik modalny can,  

. tryb rozkazujący,  

. czas Present Simple,  

. czas Present Continuous,  

. konstrukcja Let’s…,  



. przyimki miejsca i czasu,  

. liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników,  

. określnik some,  

. przedimki a i the,  

. zaimki wskazujące this/that,  

. zaimki dzierżawcze,  

. dopełniacz saksoński ‘s. 

 Kryteria oceniania  

Wynikiem procesu oceniania powinna być rzetelna charakterystyka dziecka przeznaczona dla 

niego samego i rodziców, informująca o postępach ucznia oraz pracy wkładanej przez niego 

w naukę języka. Używamy następujących narzędzi oceniania:  

. dokumentowanie pracy ucznia – polega na gromadzeniu prac dziecka w tzw. portfolio, w 

którym mogą się znaleźć np. rysunki, testy, ćwiczenia, prace projektowe, itp;  

. karta osiągnięć ucznia – opisowa ocena semestralna pracy dziecka i zalecenia nauczyciela 

przeznaczone dla rodziców i ucznia;  

W klasach 1-3 obowiązuje ocena opisowa, która wymaga od nauczyciela charakterystyki 

ucznia, jego osiągnięć edukacyjnych, aktywności, wysiłku wkładanego w naukę, a także 

trudności i ewentualnych niepowodzeń edukacyjnych. Ocena opisowa, w odróżnieniu od 

oceny wyrażonej liczbowo, pozwala przedstawić całościowo ucznia, jest bardziej zrozumiała 

dla rodziców i samych uczniów. Ocena opisowa jest stosowana na koniec semestru i roku 

szkolnego, a jej podstawą powinna być bieżąca ocena pracy ucznia, którą nauczyciel może 

zapisywać w karcie osiągnięć ucznia, dokonując oceny zachowania, wiedzy i umiejętności 

każdego dziecka, a następnie informacje te regularnie przekazywać rodzicom lub opiekunom 

(np. drogą mailową albo podczas zebrania). W karcie nauczyciel może też umieścić 

wskazówki dla ucznia (nad czym powinien więcej pracować, jakie zagadnienia wymagają 

jeszcze utrwalenia itp.). Przy ocenianiu ucznia nauczyciel bierze pod uwagę umiejętności 

opanowane na zajęciach, takie jak: 

 Umiejętności i zaangażowanie w pracę  

 Słuchanie  

 Mówienie  

 Czytanie  

 Pisanie  

 Słownictwo  

 Testy  

 Praca na lekcji  



 Zadania domowe  

Przy ocenie indywidualnej ucznia nauczyciel zwraca uwagę na to w jakim stopniu uczeń 

przyswoił poszczególne umiejętności ( zawsze, zazwyczaj, często, rzadko, wymaga dalszej 

pracy): 

Słuchanie (rozumienie wypowiedzi ustnych)  

Rozumie proste polecenia  

Wykonuje proste polecenia  

 Rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście  

Okazuje zrozumienie przez reakcje niewerbalne  

Rozumie sens historyjek, bajek, opowiadań  

Znajduje informacje w wypowiedzi  

Reaguje na język używany do komunikacji w klasie  

Mówienie, reagowanie i przetwarzanie (wypowiedzi ustne)  

Powtarza wyrazy i zdania, dbając o poprawną wymowę  

 Używa zwrotów grzecznościowych  

Stara się wykorzystywać poznane wyrazy podczas ćwiczeń i zabaw  

Zadaje pytania i odpowiada na pytania  

Recytuje wierszyki, śpiewa piosenki  

Uczestniczy w komunikacji  

Wykorzystuje strategie werbalne  

 Wykorzystuje strategie niewerbalne  

Używa języka do komunikacji w klasie  

Czytanie (rozumienie wypowiedzi pisemnych)  

Rozumie kluczowe wyrazy w kontekście  

Potrafi dopasować obrazki do wyrazów lub zdań  

Rozpoznaje najważniejsze polecenia  

Rozumie ogólny sens tekstu  

Znajduje określone informacje w tekście  



Wypowiedzi pisemne  

Przepisuje wyrazy i podpisuje obrazki  

Potrafi dokończyć / uzupełnić krótkie zdania i proste teksty  

Pisze samodzielnie wyrazy i zwroty  

Pisze krótkie i proste teksty na podstawie wzoru  

Pisze samodzielnie krótkie i proste teksty  

Postawa wobec nauki języka angielskiego  

Wykazuje zainteresowanie nauką angielskiego  

Wykazuje zainteresowanie nauką o otaczającym świecie poprzez j. angielski  

Wykazuje zainteresowanie tradycjami i zwyczajami w krajach anglojęzycznych  

Wykazuje zrozumienie treści powiązanych z innymi obszarami nauczania  

Wykazuje zainteresowanie materiałami dodatkowymi (słowniczki obrazkowe,  

książeczki, materiały audio i video itp.)  

Wykazuje zainteresowanie nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi  

Rozwój społeczno-emocjonalny  

Aktywnie uczestniczy w zajęciach  

Wykazuje zaangażowanie i chęć do nauki  

 Potrafi się skoncentrować  

Szanuje inne dzieci w klasie  

Przestrzega zasad obowiązujących w klasie  

Potrafi pracować samodzielnie  

 Potrafi pracować w parach/grupach  

Potrafi ocenić swoje postępy w nauce  

Wierzy we własne umiejętności i możliwości  

 

 



Istnieje możliwość stawiania ocen cząstkowych, obowiązuje wtedy cyfrowy system oceniania 

bieżącego. 

6 – Znakomicie! Brawo! 100%  

5 – Bardzo dobrze pracujesz. Tak trzymaj! 99% - 90% 

4 – Dobrze pracujesz. 89% - 75% 

3 – Dobrze pracujesz, jednak stać cię by było lepiej. 74% - 51% 

2, 1 – Musisz jeszcze dużo popracować. 50%- 30%, 29% - 0%  

Testy (przeprowadzane po skończeniu danego rozdziału) przewidziane są na jedną godzinę 

lekcyjną, zapowiadane z wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową.  

Dopuszcza się możliwość testów sprawdzających opanowanie konkretnej umiejętności 

językowej oraz testów semestralnych.  

Ocena z testu jest stosowana w celach diagnostycznych, aby sprawdzić postępy uczniów w 

nauce oraz zdecydować, co wymaga dalszego powtórzenia. 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I: 

celująco(6) – 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. 

Wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Potrafi poprawnie przeczytać poznane wyrazy, a 

nawet je zapisać. Zawsze chętnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. Jest aktywny                       

i uważny na zajęciach. 

bardzo dobrze(5) – uczeń 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. 

dobrze(4) – 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. 

dostatecznie(3) - uczeń opanował tylko niektóre słowa, częściowo rozumie polecenia 

nauczyciela. Ma problemy z wypowiadaniem poznanych wyrazów, w mowie popełnia błędy. 

Nie jest aktywny na zajęciach. 

wystarczająco(2) – uczeń słabo opanował słownictwo, ma kłopoty ze zrozumieniem 

nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. Nie jest aktywny na zajęciach.   

niewystarczająco(1) – uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, ma kłopoty ze zrozumieniem 

prostych słów, gdy je usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. 

  



Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy II 

 celująco - uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, 

wypowiada się słowami, a nawet całymi zdaniami, uważnie słucha. Rozumie teksty oraz 

opanował sprawność czytania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również 

dodatkowe słownictwo lub zwroty. Potrafi bezbłędnie zapisać poznane wyrazy, a nawet 

krótkie zdania. 

bardzo dobrze - uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, 

wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Rozumie krótkie teksty oraz opanował czytanie 

pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 

dobrze - uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste słowa, przepisuje poprawnie, 

uważnie słucha. Rozumie proste polecenia, potrafi przeczytać poznane wyrazy. Popełnia 

drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji. 

dostatecznie - uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo, przepisuje poprawnie, 

jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela   oraz z wypowiadaniem prostych słów. 

wystarczająco - uczeń opanował tylko niektóre słowa, przepisuje ze wzoru robiąc przy tym 

dużo błędów. Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych 

wyrazów. Nie jest aktywny na zajęciach. 

niewystarczająco - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem 

prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za 

nauczycielem.  

 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy III: 

Celująco- uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia 

nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami, uważnie słucha, samodzielnie 

zadaje pytania. Opanował sprawność czytania i pisania pojedynczych wyrazów i krótkich 

zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty, potrafi samodzielnie opisać zwierzęta, 

ludzi, przedmioty. 

bardzo dobrze - uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, 

wypowiada się słowami, a nawet zdaniami, zadaje proste pytania. Rozumie krótkie teksty 

oraz opanował czytanie i pisanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 

dobrze - uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste słowa, uważnie słucha, 

przepisuje poprawnie. Rozumie proste polecenia, potrafi przeczytać i napisać poznane 

wyrazy. 

dostatecznie - uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo, jednak ma kłopoty ze 

zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. Nie potrafi samodzielnie 

napisać poznanych wyrazów. 



wystarczająco - uczeń opanował tylko niektóre słowa, przepisuje ze wzoru robiąc przy tym 

dużo błędów. Ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych 

wyrazów. Nie jest aktywny na zajęciach. 

niewystarczająco - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem 

prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za 

nauczycielem. 

 

Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kryteria 

oceniania dostosowane są do ich poziomu umiejętności i możliwości oraz znajdują się w 

teczce z opinią PPP.  

  

Nieprzygotowanie do lekcji:  

uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia (książka, zeszyt)  lub przygotowania 

do zajęć dwa razy w semestrze bez konsekwencji. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń 

otrzymuje ‘-‘ minus.   

Brak przygotowania spowodowany dłuższą chorobą lub szczególnymi wypadkami losowymi 

rozpatruje się indywidualnie.  

  

Zadania domowe zadawane są przeważnie z zeszytu ćwiczeń, ewentualnie  z podręcznika lub 

zeszytu. W razie braku zadania domowego uczeń musi je uzupełnić na następną lekcję i 

pokazać zrobione zadanie nauczycielowi.  

  

Ocena jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla rodzica.  

 

 

  

 

  

 

 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 


