
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I- III 

 

W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa na półrocze i koniec semestru. Ocenianie pełni funkcję kontrolną, informacyjną i motywacyjną. W trakcie roku szkolnego uczniowie 

otrzymują oceny wyrażone cyfrowo, które pozwalają określić stopień opanowania wiedzy i rozwój sprawności językowych ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie). Oceny 

wpisywane są do dziennika. Na koniec każdego semestru nauczyciel określa poziom opanowania wiedzy i umiejętności na poziomie bardzo wysokim ( celujący) , wysokim ( 

bardzo dobrym), dobrym , zadawalającym ( dostatecznym), niskim ( dopuszczającym)  i bardzo niskim ( niedostatecznym).  

W trakcie nauki ocenia się stopień opanowania słownictwa i form gramatycznych poprzez odpowiedz ustną i pisemną ( klasa I od drugiego semestru), zadanie domowe, 

testy , kartkówki,  prace wykonywane na lekcji (np. plakaty, książeczki, słowniki obrazkowe), recytacje wierszy, piosenki, prowadzenie zeszytu ( klasa I od drugiego półrocza) 

oraz zaangażowanie w pracę na lekcji. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie i brak zadania dwa razy w semestrze.  

Słownictwo i gramatyka wprowadzane są spiralnie, co znaczy, że w każdej kolejnej klasie są one poszerzane pod względem ilościowym oraz stopniem trudności. Obejmują 

tematy znane dzieciom z życia codziennego ( np. kolory i liczby, rodzina, zabawki, zwierzęta, przybory szkolne, czas wolny, żywność, ubrania, części ciała, dom, czynności 

dnia codziennego, szkoła) 

 

POZIOM BARDZO NISKI  
(OCENA 
NIEDOSTATECZNA) 

(wymaga dalszej pracy) 

POZIOM NISKI 

(OCENA DOPUSZCZAJĄCA) 

(wymaga dalszej pracy) 

POZIOM ZADAWALAJĄCY 

OCENA DOSTATECZNA 

(wymaga dalszej pracy) 

POZIOM DOBRY 

(OCENA DOBRA) 

POZIOM WYSOKI 

(OCENA BARDZO DOBRA) 

POZIOM BARDZO WYSOKI 
(OCENA CELUJĄCA) 

Uczeń 

nie zna słów i wyrażeń 

poznanych na lekcji, nie 

potrafi ich odczytać, 

popełnia liczne błędy 

leksykalno-gramatyczne, 

w bardzo ograniczonym 

stopniu rozumie 

polecenia nauczyciela, 

słuchane i oglądane 

materiały, odpowiada 

Uczeń:  

zna ograniczoną liczbę 

podstawowych słów i 

wyrażeń,  popełnia liczne 

błędy w ich zapisie i 

wymowie; popełnia liczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne we wszystkich 

typach zadań; w 

ograniczonym stopniu 

rozwiązuje zadania na 

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 

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 

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 

Uczeń: 

doskonale zna wszystkie 

wprowadzone słowa i 

wyrażenia, bezbłędnie je 

zapisuje i wymawia; zna i 

stosuje wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, nie popełnia 

błędów leksykalno-

gramatycznych; doskonale 

rozumie polecenia 



pojedynczymi wyrazami, 

często błędnie, ma 

problem z przepisaniem 

wyrazów/zdań, nie 

rozumie historyjek, ma 

problemy z wykonaniem 

prostych zadań, nie 

angażuje się w pracę na 

lekcji.  

słuchanie – rozumie 

pojedyncze zwroty językowe 

w wyżej wymienionym 

zakresie; wypowiedzi ucznia 

nie są płynne, wypowiedzi 

ucznia są w znacznym stopniu 

nielogiczne i niespójne. 

Rozumie znacznie 

ograniczoną część poleceń 

nauczyciela, ale stara się 

reagować na nie.  

W większości nie rozumie 

wysłuchanych historyjek 

obrazkowych oraz innych 

krótkich nagrań.  

Popełnia liczne błędy gdy 

mówi rymowanki czy śpiewa 

piosenki.  

Stara się poprawnie 

rozpoznawać dźwięki.  

Jedynie z pomocą nauczyciela 

zaznacza odpowiedzi w 

odpowiednich miejscach w 

podręczniku oraz stara się 

rozpoznawać proste słowa i 

pisze je po śladzie 

nauczyciela; częściowo 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie w wyżej 

wymienionym zakresie; 

wypowiedzi ucznia nie są 

zbyt płynne, ale uczeń 

przekazuje i uzyskuje 

większość istotnych 

informacji.  

Rozumie część poleceń 

nauczyciela i reaguje na nie.  

Rozumie wysłuchaną 

historyjkę obrazkową  

i inne krótkie nagrania.  

Tylko po części poprawnie 

mówi rymowanki i śpiewa 

piosenki.  

Rozpoznaje dźwięki.  

Z pomocą nauczyciela 

zaznacza odpowiedzi w 

odpowiednich miejscach w 

podręczniku. Rozpoznaje 

proste słowa i pisze je po 

śladzie. 

na czytanie i słuchanie w wyżej 

wymienionym zakresie; 

wypowiedzi ucznia są dość 

płynne, uczeń przekazuje i 

uzyskuje wszystkie istotne 

informacje; wypowiedzi ucznia 

są logiczne i w miarę spójne; 

uczeń stosuje adekwatne do 

tematu słownictwo oraz 

struktury. 

Rozumie większość poleceń 

nauczyciela  

i reaguje na nie.  

Rozumie wysłuchaną 

historyjkę obrazkową  

i inne krótkie nagrania.  

W większości poprawnie mówi 

rymowanki  

i śpiewa piosenki.  

Rozpoznaje dźwięki.  

Z pomocą nauczyciela 

zaznacza odpowiedzi  

w odpowiednich miejscach  

w podręczniku. Rozpoznaje 

proste słowa i pisze je po 

śladzie a  

poprawić; rozumie 

polecenia nauczyciela, robi 

niewielkie pojedyncze 

błędy w  ćwiczeniach na 

czytanie i słuchanie w wyżej 

wymienionym zakresie; 

uczeń przekazuje i uzyskuje 

wszystkie wymagane 

informacje, wypowiedzi 

ucznia są logiczne i spójne, 

uczeń stosuje bogate 

słownictwo i struktury 

Rozumie polecenia 

nauczyciela i reaguje na 

nie.  

Rozumie wysłuchaną 

historyjkę obrazkową  

i inne krótkie nagrania. 

Odgrywa proste scenki.  

Mówi rymowanki  

i śpiewa piosenki,  

w tym w wersji karaoke.  

Rozpoznaje dźwięki  

i poprawnie je wymawia.  

Zaznacza odpowiedzi  

w odpowiednich miejscach 

w podręczniku. Rozpoznaje 

liczby i litery. Pisze je po 

nauczyciela, bezbłędnie 

wykonuje ćwiczenia na 

czytanie i słuchanie w wyżej 

wymienionym zakresie; 

wypowiedzi są płynne, uczeń 

wyczerpująco przekazuje i 

uzyskuje wszystkie wymagane 

informacje, wypowiedzi ucznia 

są logiczne i spójne. 

Rozumie polecenia 

nauczyciela  

i reaguje na nie, wydaje 

polecenia wg wzoru.  

Rozumie wysłuchaną 

historyjkę obrazkową i inne 

krótkie nagrania. Odgrywa 

urozmaicone scenki.  

Doskonale zna rymowanki  

i śpiewa piosenki, w tym  

w wersji karaoke.  

Rozpoznaje dźwięki i 

poprawnie je wymawia. 

Podaje przykłady słów.  

Poprawnie i szybko zaznacza 

odpowiedzi w odpowiednich 

miejscach w podręczniku.  

Rozpoznaje liczby i  



z pomocą nauczyciela stara się 

pisać samodzielnie. Z pomocą 

buduje zdania wg schematu. 

 

śladzie, a także 

samodzielnie. Buduje 

zdania wg schematu. 

Litery. Pisze je po śladzie, a 

także samodzielnie. Buduje 

zdania wg schematu. 

 

 


