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I. Zasady ogólne 
 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO), które stanowią 
załącznik do Statutu Szkoły. 

2. 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 danego 
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etapu edukacyjnego i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym 

celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z 
przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione 
przez ucznia. 

4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania nauczyciel informuje uczniów na pierwszej 
lekcji języka angielskiego. 

5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych 

potrzeb przez pracowników placówki). 
6. Ocenę śródroczną i roczną zapisuje się w dzienniku elektronicznym w sześciostopniowej skali - od 1 do 6, która 

następnie zostaje przekształcona w ocenę opisową. 
7. W ramach oceniania bieżącego stosuje się oceny cząstkowe ustalone w WZO oraz skrótowe oceny opisowe w postaci 

pieczątek i symboli. 
Prace kontrolne są punktowane i przeliczane na procenty. W dzienniku elektronicznym zapisywane są wg. w 

sześciostopniowej skali - od 1 do 6. Uczeń otrzymuje natomiast pracę pisemną z informacją zwrotną według 

poniższego schematu: 
 

• „Znakomicie” (6)    100% i rozwiązane zadanie dodatkowe, którego zakres nie wykracza poza    
program nauczania 

• „Bardzo dobrze” (5)    90% - 100%  
• „Dobrze” (4)     75% - 90% 

• „Popracuj, będzie lepiej” (3)   50% - 75% 
• „Słabo”(2)      30% - 50% 

• „Nie potrafisz” (1)    poniżej 30% 
 

8. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WZO.  
9.  Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są 

udostępniane na zasadach określonych w WZO.  
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II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 

1. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się następujące narzędzia: karty 
pracy, testy, zintegrowany sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów dokonywany na koniec roku szkolnego, 

wytwory działalności artystycznej uczniów, prace przesłane poprzez pocztę służbową, prace umieszczone na 
platformach edukacyjnych, projekty 

2. Uzyskane oceny są jawne a ocenione prace pisemne podlegają wglądowi. Termin wglądu w prace jest ustalany z 
nauczycielem. Uczeń otrzymuje informację zwrotną odnośnie pracy pisemnej, którą wkleja do zeszytu. 

 
 

III. Uczniowie z opiniami z poradni psychologiczno- pedagogicznej 
 
 

Uczeń posiadający aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom podanym PZO ma 

dostosowane wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, poprzez np.:  

• dyslektycy mają czytaną treść zadań (jeśli o to poproszą)  
• osoby słabo widzące mają powiększoną czcionkę, jeśli standardowa wersja sprawdzianu jest dla nich nieczytelna 

• uczniowie z zaburzeniami motoryki małej otrzymują gotowe pomoce dydaktyczne (reszta uczniów wykonuje je 
samodzielnie), a podczas tworzenia wypowiedzi pisemnych lub rozwiązywania zadań w czasie sprawdzianu 

dopuszczalne jest wydłużenie czasu pracy  
• z nadpobudliwością angażowani są do pomocy nauczycielowi (rozdają pomoce, rozwieszają plansze lub wykonują 

inne działania pozwalające im poruszać się podczas zajęć i nie zaburzać procesu dydaktycznego) 
• z upośledzeniem intelektualnym zajmują miejsca blisko nauczyciela, aby mógł on kontrolować postępy w pracy 

dziecka na lekcji i służyć uczniowi pomocą; nie wymaga się od nich głośnego wypowiadania się przed całą klasą; 
pracują na dostosowanych do ich możliwości kartach pracy, a zadania dla nich opracowywane są z uwzględnieniem 

technik wykorzystujących doświadczenia osobiste i bazujących na konkretach  
• wybór formy odpowiedzi (pisemna, ustna) 
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Jednak uczniowie ci powinni opanować co najmniej wymagania konieczne, żeby móc kontynuować naukę w klasie 

programowo wyższej lub musi być zauważony postęp w wiadomościach i umiejętnościach ucznia.  
W przypadku tych uczniów przy ustalaniu oceny nauczyciel może brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych 
(zajęcia doskonalące).  

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań 
edukacyjnych, wydanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne, tworzony jest indywidualny program 

(dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji ucznia), gdy dziecku nie 
wystarcza wsparcie ze strony rodziny, rówieśników i nauczyciela, oraz wówczas, gdy uczeń wymaga dodatkowej pomocy 

nauczyciela i specjalistów, oraz modyfikacji treści programowych. 
 

 
 

IV. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

 
 
 

Kryteria oceniania ogólne 
 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

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 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 

środki 

językowe, 

fonetyka, 

 
 
 
 
 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów i 
wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń, 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń, 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  
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ortografia  
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. 
 
 

w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

• popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach. 

• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
 
 
 
 
Ocenę celującą otrzymuje 
uczeń, który w wysokim 

stopniu opanował wiedzę i 
umiejętności określone 
programem nauczania.* 

 
 

 
 
 
 
 
*W świetle 
obowiązujących przepisów 

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

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. 
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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 ucznia ma wynikać 
ze stopnia przyswojenia 
przez niego treści 
wynikających z podstawy 
programowej. 

Ustalenie wymagań na 
ocenę celującą należy do 
nauczyciela, ale muszą 

one być zgodne z 
prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje zainteresowanie 
poszerzaniem wiedzy,   

można go za to nagrodzić 
dodatkowo, ale wiedza 

wykraczająca poza 
program nie może być 
elementem koniecznym 

do uzyskania oceny 
celującej  - art. 44b ust. 3 
Ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2198, 2203 i 2361) 
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HELLO! 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 2-3). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

1. Kolory 
2. Zwroty na powitanie i pożegnanie 
3. Konstrukcje: I’m (Anna), This is (Tomek). 
4. Liczby 1-10 
5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
• wskazuje kolory i liczby zgodnie z 

usłyszanymi nazwami, 
• reaguje adekwatnie na powitanie i 

pożegnanie, 
• przedstawia się innym, 
• poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

• z problemami powtarza 
rymowanki. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• nazywa kolory i liczby, 
• wita się i żegna z innymi, 
• przedstawia się, 
• poprawnie reaguje na polecenia 

i pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

• poprawnie mówi rymowanki. 

MY FAVOURITE THINGS 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 
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NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 4–11). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

 1. Ulubione rzeczy 
2. Kolory 
3. Liczby 1-15 
4. Przymiotniki: big, small 
5. Konstrukcje It’s a (bike), It isn’t a (scooter) 
6. Pytanie Is it a (scooter)? 
7. Polecenia i pytania dotyczące ulubionych rzeczy i liczb. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
• wskazuje ulubione rzeczy, liczby, 

kolory i przymiotniki zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 

• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

• częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

• z problemami śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę, 

• z problemami opisuje ulubioną 
rzecz lub wygląd robota, 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• nazywa ulubione rzeczy, liczby, 

kolory i przymiotniki 
• opisuje ulubiona rzecz i wygląd 

robota, 
• poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

• poprawnie czyta i pisze nazwy 
ulubionych rzeczy i liczb, 

• poprawnie śpiewa piosenkę czy 
odgrywa historyjkę. 

• poprawnie zapisuje nazwy 
ulubionych rzeczy i liczb. 
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• z problemami zapisuje nazwy 
ulubionych rzeczy i liczb. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 1  

MY FAMILY 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 12-19). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Członkowie rodziny 
2. Zwierzęta 
3. Liczby 1-15 
4. Ulubione rzeczy 
5. Konstrukcje I’ve got/ I haven’t got a (brother), This is … . 
6. Polecenia i pytania dotyczące członków rodziny, zwierząt, liczb i ulubionych rzeczy. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
• wskazuje członków rodziny 

zgodnie z usłyszanymi nazwami, 
• rozumie liczby 1-15, 
• poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

• częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

• z problemami opisuje siebie i 
swoją rodzinę, 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• nazywa członków rodziny, 
• opisuje siebie i swoją rodzinę, 
• zna i stosuje liczby 1-15, 
• poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

• poprawnie czyta i pisze nazwy 
członków rodziny, 

• poprawnie śpiewa piosenkę i 
odgrywa historyjkę. 
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• z problemami śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 2  

MY BODY AND FACE 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 20-27). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Części ciała 
2. Przymiotniki: długi, krótki, duży, mały, silny 
3. Konstrukcje: He’s/She’s got …, He/She hasn’t got … 
1. Pytania Has he/she got …? 
2. Polecenia i pytania dotyczące części ciała i przymiotników. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
• wskazuje części ciała i 

przymiotniki zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 

• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

• częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

• z problemami opisuje wygląd 
wybranych bohaterów/zwierząt, 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• nazywa części ciała i przymiotniki, 
• opisuje wygląd wybranych 

bohaterów/zwierząt, 
• poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

• poprawnie czyta i pisze nazwy 
części ciała i przymiotników, 

• pisze opis postaci z filmu, 
• poprawnie śpiewa piosenkę i 

odgrywa historyjkę. 
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• z problemami pisze opis postaci z 
filmu, 

• z problemami śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 3  

MY ROOM 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 28-35). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Przedmioty w domu 
2. Miejsca w domu 
3. Przyimki miejsca 
4. Liczby 1-20 
5. Konstrukcje It is/ It isn’t in …  
6. Pytanie Where’s …? 
7. Pytania i polecenia dotyczące przedmiotów i miejsc w domu. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 

słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 

tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
• wskazuje przedmioty i miejsca w 

domu, zgodnie z usłyszanymi 
nazwami, 

• rozumie liczby 1-20, 
• poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z 
pomocą innych osób. 
 

Uczeń: 
• nazywa przedmioty i miejsca w 

domu, 
• pyta o położenie przedmiotów, 
• poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

• poprawnie czyta i pisze nazwy 
przedmiotów i miejsc w domu oraz 
liczb, 
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• częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

• z problemami pyta o położenie 
przedmiotów, 

• z problemami opisuje swój pokój, 
• z problemami śpiewa piosenkę czy 

powtarza historyjkę. 

• poprawnie opisuje swój pokój, 
• poprawnie śpiewa piosenkę i 

odgrywa historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 4  

I CAN JUMP! 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 36-43). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Czynności 
2. Zwierzęta 
3. Części ciała 
4. Konstrukcje: I can/ can’t …  
5. Pytanie Can you … ?  
1. Pytania i polecenia dotyczące czynności, zwierząt i części ciała. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
• wskazuje czynności, zwierzęta i 

części ciała, zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• nazywa czynności, zwierzęta i 

części ciała, 
• poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

• poprawnie czyta i pisze nazwy 
czynności, zwierząt i części ciała,  
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• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

• częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

• z problemami opisuje zwierzęta, 
• z problemami mówi i pyta o 

umiejętności, 
• z problemami śpiewa piosenkę czy 

powtarza historyjkę, 
• z problemami pisze swój opis 

uwzględniając wygląd i swoje 

umiejętności. 

• opisuje zwierzęta, 
• poprawnie mówi i pyta o 

umiejętności, 
• poprawnie śpiewa piosenkę czy 

odgrywa historyjkę, 
• poprawnie pisze swój opis 

uwzględniając wygląd i swoje 
umiejętności. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 5  

HE LIKES CHEESE! 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 44-51). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Produkty spożywcze 
2. Posiłki 
3. Konstrukcje: He/She likes …. He/She doesn’t like …  
4. Pytania i polecenia dotyczące produktów spożywczych i posiłków. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 

Uczeń: 
• w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Uczeń: 
• nazywa produkty spożywcze i 

posiłki, 
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odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

• wskazuje produkty spożywcze i 
posiłki zgodnie z usłyszanymi 
nazwami, 

• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

• częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

• z problemami mówi i pyta o to, co 
je na wybrany posiłek, 

• z problemami śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę, 

• z problemami pisze o 
upodobaniach kulinarnych innych 
osób. 

Zachowuje poprawność językową. • poprawnie reaguje na polecenia i 
pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

• poprawnie czyta i pisze nazwy 
produktów spożywczych i posiłków, 

• poprawnie mówi i pyta o to, co je 
na wybrany posiłek, 

• poprawnie śpiewa piosenkę czy 
odgrywa historyjkę, 

• poprawnie pisze o upodobaniach 
kulinarnych innych osób. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 6  

OUR WORLD 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 52-59). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Elementy krajobrazu 
2. Środki transportu 

3. Konstrukcje: There is …, There are …  
4. Pytania i polecenia dotyczące elementów krajobrazu i środków transportu. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 
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Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
• wskazuje elementy krajobrazu i 

środki transportu zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 

• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

• częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

• z problemami podaje miejsce 

położenia i ilość pojazdów, 
• z problemami opisuje krajobraz, 
• z problemami mówi o elementach 

krajobrazu mapy Polski, o ich 
położeniu, atrakcyjności i 
ważności, 

• z problemami śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• nazywa elementy krajobrazu i 

środki transportu, 
• poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

• poprawnie czyta i pisze nazwy 
elementów krajobrazu i środków 
transportu, 

• poprawnie podaje miejsce położenia 
i ilość pojazdów, 

• poprawnie opisuje krajobraz, 

• poprawnie mówi o elementach 
krajobrazu mapy Polski, o ich 
położeniu, atrakcyjności i ważności, 

• poprawnie śpiewa piosenkę i 
odgrywa historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 7  

WHAT’S HE WEARING? 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 60-67). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Ubrania 
2. Konstrukcje I’m/He’s/She’s wearing … 
3. Pytania i polecenia dotyczące ubrań. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
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V. Sposoby gromadzenia informacji 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 
Osiągnięcia uczniów, uwagi oraz pochwały odnotowuje się w dzienniku elektronicznym Vulcan.  

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów w zakresie prac klasowych 

Każdorazowo po pracy kontrolnej trwającej 45 minut uczeń otrzymuje informację zwrotną w formie pisemnej, którą 
wkleja do zeszytu przedmiotowego.  

Prace kontrolne obejmujące materiał powyżej trzech jednostek lekcyjnych są przechowywane w szkole do końca każdego 
roku szkolnego. 

 
 
 

VI. Sposoby informowania rodziców o indywidualnych osiągnięciach 

 
Uczniowie są informowani bieżąco o otrzymywanych ocenach. Każda ocena jest jawna dla ucznia i rodzica. Uczeń ma 

prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał.  

W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
• wskazuje ubrania zgodnie z 

usłyszanymi nazwami, 
• poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

• częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

• częściowo poprawnie opisuje swój 
ubiór oraz wygląd i ubiór innych, 

• częściowo poprawnie opisuje 
zaprojektowany przez siebie 
mundurek szkolny, 

• z problemami śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• nazywa ubrania, 
• poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

• poprawnie czyta i pisze nazwy 

ubrań, 
• poprawnie opisuje swój ubiór oraz 

wygląd i ubiór innych, 
• poprawnie opisuje zaprojektowany 

przez siebie mundurek szkolny, 
• poprawnie śpiewa piosenkę i 

odgrywa historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 8  
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Każdorazowo po pracy klasowej i teście o wadze „4”( trwającym 45 minut) uczeń otrzymuje informację zwrotną w formie 
pisemnej, którą wkleja do zeszytu przedmiotowego. 

O ocenach śródrocznych i rocznych uczeń jest informowany na zasadach ogólnych WZO. 
W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu - rodzice 

będą na bieżąco informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem lub pisemnie w dzienniku 
Vulcan. 

Informację o planowanej ocenie niedostatecznej na semestr otrzymuje uczeń i jego rodzice na zasadach ogólnych 

zawartych w WZO.  
Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, konsultacji indywidualnych, które 

odbywają się w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły (wychowawcę). 
Rodzic ma prawo wglądu do poprawionych prac kontrolnych swoich dzieci na terenie szkoły w czasie dyżuru nauczyciela 

lub po ustaleniu terminu z nauczycielem.  
 
 


