
 
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie 

 
I. Podstawa prawna:  
1. Art. 44b Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych  ustaw (Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r.) 
2. Podstawa programowa z 2014 roku 
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie. 
 
II. Program nauczania oraz obowiązujące podręczniki 
 
Uczniowie korzystają z darmowych podręczników „New English Adventure” wydawnictwa PEARSON oraz ćwiczeń do tego podręcznika.  
Autorzy: Tessa  Lochowski, Cristiana Bruni 
Tytuł: New English Adventure 1 (klasa 1), New English Adventure 2 (klasa 2), New English Adventure 3 (klasa 3) 
Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 1- 3 szkoły podstawowej. Wydawnictwo Pearson. 
 
III. Przedmiotem oceny są: 
1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. 
2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 
 

IV. Cele przedmiotowego systemu oceniania. 

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania w edukacji 
wczesnoszkolnej jest:     

- poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju 
- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie 
- doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od  indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności.  
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

 
2. Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na 

miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy: 
- funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia; 
- funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;  
- funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.   

V. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia najczęściej jak to możliwe, im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone 
powszechnie stosowane testy nauczycielskie. 

2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych, udział w ćwiczeniach, 
testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe, aktywny udział w zajęciach 

3. Uzyskane oceny są jawne, na prośbę ucznia lub jego opiekunów prawnych podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 
4. Każdą ocenę można poprawić w trybie określonym w WSO. 
5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie. 
6. Sprawdziany, kartkówki, prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 
7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 
8. Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów: 



 
- w e-dzienniku 
- na wytworach pracy ucznia  
- w zeszycie przedmiotowym ucznia oraz zeszycie ćwiczeń 

 
VI. Skala ocen 

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się pięciostopniową skalę cyfrową i odpowiadające jej określenia: 
- stopień 6 -   „szóstka"   
- stopień 5 -   „piątka"   
- stopień 4 -   „czwórka"   
- stopień 3 -   „trójka"   
- stopień 2 -   „dwójka"  
- Ocena wyrażająca brak postępów edukacyjnych redagowana jest w formie opisowej. 

VII. Kryteria oceniania 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

STOPIEŃ 2 – „DWÓJKA”  STOPIEŃ 3 – „TRÓJKA” STOPIEŃ 4 – „CZWÓRKA” STOPIEŃ 5 – „PIĄTKA” STOPIEŃ 6 – 
„SZÓSTKA” 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
 

Wiadomości: 
środki językowe, 

fonetyka, 
ortografia, 

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. 
Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia nauczyciela,  
• w ograniczonym stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze 
słowa.  
 

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. 

Uczeń: 
• zna większość wprowadzonych 
słów 
i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je zapisuje i 
wymawia, 
• zna wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne, 
• popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 

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. 

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

Uczeń: 
• rozumie polecenia nauczyciela, 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Recepcja  
Uczeń: 
• rozumie polecenia nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Recepcja  
Uczeń: 
• rozumie polecenia nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie, 
• zwykle potrafi uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 



 
Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie są płynne 
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje niewielką część istotnych 
informacji, 
• uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa 
i struktur, 
• uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Produkcja 
• wypowiedzi nie są zbyt płynne, ale 
mają dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje większość istotnych 
informacji, 
• uczeń stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo błędów 
leksykalno-gramatycznych. 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są dość 
płynne i mają odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje wszystkie istotne 
informacje, 
• wypowiedzi ucznia są logiczne i 
w miarę spójne, 
• uczeń stosuje adekwatne do 
tematu słownictwo  
i struktury, 
• uczeń popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, nie 
zakłócające komunikacji. 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są płynne i 
mają odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje wszystkie wymagane 
informacje, 
• wypowiedzi są logiczne i spójne, 
• uczeń stosuje bogate słownictwo i 
struktury, 
• uczeń popełnia sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 

 
- Ocena wyrażająca brak postępów edukacyjnych redagowana jest w formie opisowej. 

Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: 
 
% Ocena  
100 6 (szóstka) 
99-90 5 (piątka) 
89-75 4 (czwórka) 
74-55 3 (trójka) 
54-30 2 (dwójka) 
29 -0 forma opisowa 
UWAGA: Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości ucznia. 
 

VIII. Ustalanie oceny półrocznej i rocznej  
1. Każde półrocze kończy się klasyfikacją w formie oceny opisowej (rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, 

przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się). Nauczyciel języka angielskiego przekazuje wychowawcy klasy ocenę opisową postępów ucznia. Ocena ta stanowi element 
ogólnej oceny osiągnięć ucznia. 



 
IX.  Nieprzygotowanie się ucznia do zajęć lekcyjnych. 
1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 2 razy w półroczu i brak zadania pisemnego 2 razy w półroczu. 
2. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega 

indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności) 
 


