
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLASACH I-III 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA 

W KOMORNIKACH 

 

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

Zakres treści realizowanych na zajęciach jest zgodny z podstawą programową oraz z 

programem nauczania języka angielskiego dla oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III. W 

bieżącym roku szkolnym (2021/2022) korzystamy z następujących podręczników: 

- Oddziały przedszkolne - „Tiger&Friends Starter” + zeszyt ćwiczeń, autorzy: Carol Read, 

Mark Ormerod,  Anna Parr-Modrzejewska, wydawnictwo Macmillan 

- Klasy I – „Tiger&Friends 1” + zeszyt ćwiczeń, autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, 

Magdalena Kondro,  numer dopuszczenia: 1051/1/2019 , wydawnictwo Macmillan 

- Klasy II – „Tiger&Friends 2”+ zeszyt ćwiczeń, autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, 

Magdalena Kondro, numer dopuszczenia: 1051/2/2020 , wydawnictwo Macmillan 

 

- Klasy III - New English Adventure 3” + zeszyt ćwiczeń, autorzy: Tessa Lochowski, Anne 

Worrall, numer dopuszczenia: 680/3/2015, wydawnictwo Pearson 

 

II.       GŁÓWNE CELE EDUKACYJNE 

 

• Zainteresowanie nauką języka angielskiego i czerpanie z niej przyjemności; 

• Zachęcanie dzieci do komunikacji w tym języku; 

• Odzwierciedlenie zainteresowań, wieku i okresów rozwoju dzieci na poszczególnych 

poziomach kursu; 

• Systematyczny, odpowiedni i w pełni zintegrowany rozwój umiejętności językowych 

w ramach czterech poziomów nauczania; 

• Powiązanie nauki języka z innymi obszarami nauczania w szkole podstawowej , w 

tym nowymi technologiami i multimediami; 

• Promowanie samodzielnego, odpowiedzialnego i świadomego uczenia się; 



• Wspieranie zainteresowania językiem docelowym, poszanowanie języka obcego oraz 

posługujących się nimi ludzi i kultur; 

• Zapewnienie solidnych podstaw do późniejszej nauki w zakresie rozwoju umiejętności 

językowych, słownictwa, wymowy i gramatyki; 

• Połączenie przejrzystego i dynamicznego podejścia metodycznego z interesującymi, 

zabawnymi i motywującymi materiałami na każdym poziomie nauki’ 

• Zwrócenie szczególnej uwagi na wprowadzanie oraz stopniowy i systematyczny 

rozwój umiejętności czytania i pisania; 

• Wspieranie pozytywnego nastawienia do nauki języka i wiary dziecka we własne 

umiejętności uczenia się. 

 

III.      TREŚCI NAUCZANIA 

 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących 

jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 

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. 

 

 

IV.       SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

1. Sprawdziany i kartkówki; 

2. Prace domowe; 



3. Odpowiedzi ustne; 

4. Aktywność; 

5. Prace dodatkowe. 

 

V.      SKALA OCEN PUNKTOWYCH 

 

Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel systematycznie odnotowuje w dzienniku zajęć , 

w dzienniczku, ćwiczeniach i zeszycie ucznia osiągnięcia edukacyjne w formie słownej, 

pisemnej, punktowej, wg skali : 

Poziom opanowania umiejętności i wiadomości : 

Poziom bardzo wysoki  – 6 punktów 

Poziom wysoki    – 5 punktów 

Poziom dobry                 – 4 punkty 

Poziom zadowalający  – 3 punkty 

Poziom bardzo słaby              – 2 punkty 

Poziom niezadowalający – 1 punkt. 

 

 6 punktów - doskonale, znakomicie, wspaniale Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. 

Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!  

 5  punktów - bardzo dobrze, biegle, prawidłowo pracujesz. Robisz w szybkim tempie 

duże postępy. Tak trzymaj!  

 4 punkty - dobrze, ładnie, poprawnie, sprawnie pracujesz jednak stać cię, by było 

lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze 

wyniki  

 3 punkty - zadawalająco, wystarczająco, przeciętnie pracujesz, osiągasz słabe wyniki. 

Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz 

systematyczna praca, wymagająca dużego wysiłku z twojej strony.  

 2 punkty - słabo, błędnie, niechętnie. Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe 

wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i 

rodziców.  

 1 punkt - Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz 

to, ale czeka cię bardzo dużo pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami. Musisz 

pracować systematycznie 



 W ocenianiu bieżącym uwzględnia się wysiłek ucznia  i osiągnięte przez niego efekty pracy.  

    

Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:  

  

 6 punktów - Uczeń celująco opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania, doskonale potrafi uszeregować litery w słowa, 

rozumie język w kontekście, błyskotliwie reaguje na język używany do komunikacji w 

klasie, podaje prawidłowo proste informacje, przewiduje i zgaduje ze zrozumieniem 

historyjki, bezbłędnie zauważa związek kluczowych słów a ich użyciem w mowie. 

               

 5 punktów - Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności  

określonych programem nauczania, swobodnie radzi sobie z użyciem liter przy                  

tworzeniu wyrazów, samodzielnie potrafi przekazać proste informacje w kontekście, 

potrafi dopasować obrazki do zdań i dokończyć zdania i proste teksty, wybiera 

bezbłędnie prawidłowe informacje. 

  

 4 punkty - Uczeń dobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości i 

umiejętności określonych programem nauczania, prawidłowo rozróżnia litery i potrafi 

wykorzystać je w praktyce, dobrze radzi sobie z pisaniem słów i rozumie kluczowe 

wyrazy w kontekście, śledzi przebieg historyjki w podręczniku, właściwie podpisuje 

obrazki, wykazuje znaczny wysiłek w budowaniu odpowiedzi na pytania pisemnie i 

ustnie. 

 

 3 punkty - Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości i  

umiejętności określone programem nauczania, potrafi posługiwać się alfabetem w 

mowie i piśmie, potrafi uszeregować litery w słowa, dopasowuje wyrazy do ilustracji, 

układa proste zdania w miarę prawidłowo, odpowiada na pytania w kontekście. 

 

• 2 punkty - Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, pisze po śladzie, przepisuje słowa, potrafi dopasować obrazki do zdań, 

rozpoznaje najważniejsze polecenia, pamięta podstawowe słownictwo, odpowiada na 

pytania w kontekście. 

  

 1 punkt- Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem 



nauczania, nie potrafi używać liczb, alfabetu, nie zna kolorów, itp., nie rozumie 

języka w kontekście, nie układa prostych układanek. 

 

- Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców  (prawnych opiekunów). Sprawdzone i 

ocenione prace pisemne, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na 

zasadach określonych przez nauczyciela.  

- Oprócz ocen punktowych, nauczyciel może stosować dodatkowe narzędzia oceny ucznia w 

postaci pieczątek lub naklejek, których znaczenie nauczyciel przedstawia uczniom. 

 

VI.      PÓŁROCZNE PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

 

 Ocena półroczna jest oceną opisową.  

 

VII. KOŃCOWOROCZNE PODSUMOWANIE PRACY UCZNIÓW 

 

Klasyfikacja końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w 

danym roku szkolnym. Roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.  

VIII. PRACE DODATKOWE 

Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle 

wykonana pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.  

IX.       POPRAWIANIE OCEN 

Poprawianie ocen z testów i sprawdzianów jest dobrowolne, w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. Poprawie podlegają oceny ze sprawdzianów i testów, z których uczeń otrzymał 

1 punkt, 2 punkty lub 3 punkty. Podczas wystawiania oceny śródrocznej lub końcoworocznej 

pod uwagę bierze się lepszą ocenę. 

X.      NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI 

Nieprzygotowanie do lekcji (brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu 

przedmiotowego, brak potrzebnych na daną lekcję materiałów) uczeń zgłasza nauczycielowi 

na początku lekcji. Nauczyciel informuje o tym fakcie rodziców poprzez dokonanie wpisu do 

dziennka w Librusie. 

XI.       SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O WYNIKACH PRACY I 

POSTĘPACH DZIECI 



Informacje o postępach dzieci rodzice otrzymują poprzez kontakty bezpośrednie (zebrania 

rodziców, rozmowy indywidualne) i kontakty pośrednie (rozmowy telefoniczne, zapisy w 

dzienniczku ucznia, dzienniku elektronicznym). 

 

XII. MONITOROWANIE I EWALUACJA 

Przedmiotowy System Oceniania podlegać będzie monitorowaniu i ewaluacji w ciągu roku 

szkolnego, ewentualne poprawki nanoszone będą po zakończeniu roku szkolnego.  

 

Opracowali nauczyciele języka angielskiego w składzie: 

1. Marta Broniszewska 

2. Katarzyna Trafas 

3. Katarzyna Maciąg 

4. Kinga Półtorak 

5. Marcin Nowak 

 

 


