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Joanna Kmiecik 
Przedmiotowy system oceniania  

z języka angielskiego 

w kl.I-III 

 
Zawartość PSO języka angielskiego: 

 

I. Podstawa prawna: 

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356) 

 

 2. Statut Szkoły         

3. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów            

4.Programy nauczania języka angielskiego dla Szkoły Podstawowej  

 

II. Podręczniki 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 35 obowiązują następujące podręczniki: 

 

- New English Adventure wyd Pearson 

 

 

 

III.  Cele ewaluacji uczniów i realizacja programu 

 Cele:  

             

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 

 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; 

 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz                    

o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

 

IV. Zasady współpracy nauczyciela i ucznia 

 

Współpraca ta odbywa się na zasadach wzajemnego szacunku.  

https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
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Nauczyciel udziela uczniom niezbędnych informacji dotyczących kryteriów oceniana, wymagań na  

poszczególne oceny oraz na bieżąco informuje ucznia o zdobywanych przez niego ocenach w ciągu  

roku szkolnego. Nauczyciel motywuje uczniów do nauki, wspiera ich wysiłki, udziela niezbędnych  

rad i służy pomocą. 

 

V. Zasady współpracy nauczyciela z rodzicami/ opiekunami prawnymi 

 

Nauczyciel przekazuje rodzicom informacje dotyczące postępów ucznia poprzez: dziennik  

elektroniczny (podgląd ocen przez rodzica), rozmowy indywidualne w trakcie zebrań lub  

konsultacji, indywidualne wiadomości wysyłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. 

 

 

VI. Zasady oceniania 

 

Formy oceniania postępów uczniów:  
Ocena semestralna i roczna jest oceną opisową. 

Ocenianie postępów uczniów jest dokonywane systematycznie i przyjmuje następujące formy: 

 testy- są zapowiadane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem; 

uczniowie są informowani o rodzaju i zakresie sprawdzanych umiejętności; w przypadku 

nieobecności ucznia ma on obowiązek zaliczyć test w ciągu tygodnia od momentu powrotu 

do szkoły; uczeń winien poznać wyniki testu w ciągu dwóch tygodni od daty jego pisania; 

Sprawdzanie wiedzy uczniów którzy jeszcze nie opanowali umiejętności pisania odbywa się 

głównie poprzez zadania na łączenie, dopasowywanie, kolorowanie itp. W przypadku gdy 

uczniowie w odpowiednim stopniu opanują pisanie dopuszcza się możliwość pisemnego 

sprawdzenia wiadomości, w formie nie dłuższej niż kilka wyrazów. 

 krótkie formy pisemne (kartkówki)- obejmujące zazwyczaj materiał z aktualnie 

omawianego unitu; celem kartkówek jest głównie sprawdzian opanowania materiału 

leksykalnego (słownictwa); 

 odpowiedzi ustne- obejmujące zazwyczaj materiał z aktualnie omawianego unitu,w 

przypadku uczniów kl.I  polegają głownie na ocenie znajomości słownictwa, piosenek, 

dialogów, rymowanek. 

 aktywność - aktywność ucznia jest oceniana na bieżąco w postaci ocen cząstkowych lub tzw. 

plusów; 

 zadania domowe- obejmują treści  z ostatnich zajęć, wykonywane są w ćwiczeniach, za brak 

zadania uczeń otrzymuje (-) minus. 

 zeszyt ćwiczeń- uczeń ma obowiązek systematyczne uzupełniać zeszyt ćwiczeń na lekcji i  w 

formie zadań domowych. Nauczyciel kontroluje systematyczne wykonywanie zadań, uczeń 

nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić ćwiczenia do 2 tygodni od przyjścia do szkoły. 

 projekty- obejmujące tematykę lekcji, rozwijające  i poszerzające wiedzę uczniów 

 

Formy pracy ucznia na zajęciach szkolnych 

 praca indywidualna 

 praca w parach 

 praca w grupach 

 
 

Kryteria oceniania:  

 

 Ocena semestralna i roczna jest oceną opisową. Przy jej wystawianiu nauczyciel bierze pod 

uwagę cyfrowy system oceniania bieżącego. W każdym półroczu uczeń uzyskuje oceny 
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cząstkowe: oceny ze sprawdzianów,pracy na lekcji, odpowiedzi ustnej , kartkówek, ćwiczeń , 

zadań domowych i projektów.  

 Uczeń ma możliwość, w przypadku  dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, napisania 

sprawdzianu i kartkówki w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły, termin uzgadnia                   

z nauczycielem.  

 Sprawdziany i  testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki mogą być 

niezapowiedziane. 

 Punktacja na sprawdzianie i kartkówkach liczona jest na podstawie systemu procentowego 

zapisanego     w WSO. 

 

 

Tryb poprawiania ocen: 

 

 Uczeń ma możliwość jednokrotnej poprawy sprawdzianu  (w ciągu dwóch tygodni),                       

i kartkówki (w ciągu tygodnia). Jeśli uczeń poprawi ocenę będzie ona brana pod uwagę, jeśli 

ocena będzie niższa brana pod uwagę będzie średnia ocen z tego sprawdzianu/kartkówki . 

 Wszystkie poprawy , także ustne dokonywane są na zajęciach dodatkowych po uprzednim 

zgłoszeniu nauczycielowi w przypadku poprawy prac pisemnych. 

 

 

Ustalenia dotyczące nieprzygotowań do zajęć edukacyjnych: 

 

 Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w ciągu semestru (zgłaszane w trakcie 

sprawdzania listy obecności przez nauczyciela lub na początku zajęć). 

 Nieprzygotowanie, które zgłasza uczeń jest odnotowywane w dzienniku 

 Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie materiału z aktualnie realizowanego 

rozdziału (unitu) lub brak podręcznika, ćwiczeń i zeszytu.  

 W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania, może zostać zapytany                

i otrzyma ocenę adekwatną do stanu posiadanej wiedzy. 

 Uczeń ma prawo zgłosić dwa braki zadania domowego w ciągu semestru (zgłaszane                

w trakcie sprawdzania listy obecności przez nauczyciela lub na początku zajęć). W razie 

kolejnego braku zadania uczeń otrzymuje minus i ma obowiązek uzupełnić zadanie na 

kolejną lekcję. 5 minusów i brak poprawionych zadań oznacza ocenę niedostateczną. 

 

 

Zakres umiejętności ucznia (wymagania) na poszczególne oceny: 
Nauczyciel stosuje następujące kryteria, które są jednocześnie wymaganiami edukacyjnymi                

na poszczególne stopnie: 

 

Wymagania z uwzględnieniem podziału na klasy I-III 

 

KLASA I 

 

Uczeń kończący klasę I: 
- rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje, 

- nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu, 

- zna cyfry od 1-10 oraz podstawowe słowa z kategorii: kolory, przybory szkolne, zabawki, części    

  ciała, zwierzęta,    

  czynności, produkty żywnościowe, członkowie rodziny, przymiotniki opisujące osobowość. 

- recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, 

- rozumie sens opowiedzianych historyjek, dialogów gdy są wspierane obrazkami, gestami,    

  przedmiotami. 
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- potrafi  się przedstawić i przywitać 

 

Stosuje się cyfrowy system oceniania bieżącego: 

 

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. 

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. 

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.  

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. 

2 – uczeń słabo opanował słownictwo, ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z 

wypowiadaniem prostych słów. 

1 – uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je 

usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. 

 

KLASA II 

 

1. Rozumienie ze słuchu: 

- uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, 

- wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku, 

- reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty, 

- rozumie sens bajek, historyjek, dialogów, piosenek 

- potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego. 

2. Mówienie: 

- uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem, 

- potrafi naśladować wymowę angielską, 

- posługuje się słownictwem poznanym na lekcji, 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami. 

3. Czytanie: 

- uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka z fonetyczną, 

- rozumie często powtarzane polecenia pisemne, 

- czyta głośno pojedyncze wyrazy. 

4. Pisanie: 

- uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy, 

- wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru, 

- samodzielnie pisze wyrazy. 

5. Słownictwo: 

- uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi użyć, 

- zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy, 

ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, przyborów szkolnych. 

-umie zapisać słowa 

 

Stosuje się cyfrowy system oceniania bieżącego: 

 

6 - uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, 

a nawet całymi zdaniami, uważnie słucha. Rozumie teksty oraz opanował sprawność czytania 
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pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty. Potrafi 

bezbłędnie zapisać poznane wyrazy, a nawet krótkie zdania. 

5 - 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. 

4 - 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. 

3 - uczeń w sposób dostateczny opanował słownictwo, przepisuje poprawnie, jednak ma kłopoty ze 

zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. 

2 - uczeń opanował tylko niektóre słowa, przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. Ma 

kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów 

1 - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je 

zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. 
 

KLASA III 
 

1. Rozumienie ze słuchu: 

- uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, 

- wykonuje proste polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku, 

- reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty, 

- rozumie sens bajek, historyjek, 

- potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego. 

2. Mówienie: 

- uczeń potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem, 

- potrafi naśladować wymowę angielską, 

- posługuje się słownictwem poznanym na lekcji, 

- odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub całymi zdaniami, 

- umie nazwać i krótko opisać np. zwierzęta, ludzi i przedmioty, 

- używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie, 

- samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie. 

3. Czytanie: 

- uczeń czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka z fonetyczną, 

- rozumie często powtarzane polecenia pisemne, 

- czyta głośno proste zdania znane z interakcji w klasie lub z często 

powracających tekstów mówionych, 

- czyta prosty, krótki tekst. 

4. Pisanie: 

- uczeń przepisuje pojedyncze wyrazy i proste zdania z tablicy, 

- wstawia wyrazy w luki w tekście na podstawie podanego wzoru, 

- pisze krótki i prosty tekst według przedstawionego wzoru, 

- samodzielnie pisze bardzo krótki i prosty tekst. 

5. Słownictwo: 

- uczeń rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach, choć nie wszystkie potrafi użyć, 

- zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części twarzy, 

ubrań, kolorów, liczb, zabawek, pomieszczeń w domu, zwierząt, owoców, 

warzyw, nazw dni tygodnia, przyborów szkolnych, środków transportu, zna 

także słownictwo określające czynności związane z ruchem oraz czynności 

wykonywane regularnie, 

- umie zapisać słowa i pogrupować je w kategorie semantyczne, zestawić 

wyrazy przeciwstawne. 

 

 Stosuje się cyfrowy system oceniania bieżącego: 
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6 - 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. 

5 - 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. 

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

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

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

nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. Nie potrafi samodzielnie napisać poznanych 

wyrazów. 

2 - uczeń opanował tylko niektóre słowa, przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów. Ma 

kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów. 

1 - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela. Ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je 

zobaczy lub usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


