
 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

dla klas I-III 

 

 
 
 Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), który stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 
Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 
O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego. 
Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (np. na podstawie orzeczeń, opinii PPP) 
Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne wyrażane są w sześciostopniowej skali - od 1 do 6, zgodnie z przyjętym systemem punktowym. 

Główną funkcją  oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń 
robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WSO.  
Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób: 
a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia, 
b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności, 
c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu. 

Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WSO. 
Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły). 
 
Nauczyciel sukcesywnie sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia. Uczniowie oceniani są w dwóch głównych kategoriach : „Testy” i „Aktywność”. Testy sprawdzają poziom przyswojonego 
materiału po każdym dziale w podręczniku i oceniane są zgodnie z WSO. Oceny za aktywność uczniowie zdobywają poprzez: 
  
 stempelki (zielona buźka -1pkt; zielona nutka- 2pkty) wymieniane następnie na oceny (5 punktów = ocena bardzo dobry; 10 punktów = ocena celujący); 

 odpowiedzi ustne; 

 projekty; 
 zeszyt. 
 
Nauczyciel zaznacza zadania domowe 'niebieską strzałką' bądź zleca uczniom samodzielne zaznaczenie wybranych zadań. Podwójna strzałka oznacza niewykonanie określonego zadania w 
zleconym terminie, bądź niedokończenie go na lekcji. Takie zadanie należy pilnie nadrobić, aby nie uzyskać minusa (w ćwiczeniach/zeszytach oznaczonego czarnym stemplem 'robakiem'). 
Za zadanie oznaczone podwójną strzałką uczeń nie otrzymuje punktów dodatnich. Minus wstawiony do dziennika uczeń może anulować trzema punktami (plusami). Trzy minusy 
oznaczają ocenę niedostateczny, której anulować/poprawić nie można. 
 

 
 



 

 

 
 

Kryteria oceniania ogólne 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
 

Wiadomości  

 

i  

 

umiejętności  

 

językowe Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym stopniu 
trudności nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w wiadomościach i 
umiejętnościach są na tyle 
rozległe, że 
uniemożliwiają mu naukę 
na kolejnych etapach. 

Uczeń: 
• zna ograniczoną 
liczbę podstawowych 
słów 
i wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i 
wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne we 
wszystkich typach 
zadań, 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa, 
• uczeń stosuje 
niewielki zakres 
słownictwa 
i struktur. 

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych 
w trudniejszych 
zadaniach. 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
stosuje adekwatne do 
tematu słownictwo  
i struktury. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa 
i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• zwykle potrafi uzasadnić 
swoje odpowiedzi, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury 

Uczeń spełnia kryteria 
na ocenę bardzo dobrą 
oraz wykazuje się 
wiedzą  
i umiejętnościami 
wykraczającymi ponad 
te kryteria 
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