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Przedmiotowe  Zasady  Oceniania są dokumentem uzupełniającym do Wewnątrzszkolnego Systemu 



 

 

St
ro

n
a2

 

Oceniania, znajdującego się w Statucie Szkoły. 
 

I. PRZEDMIOTEM OCENIANIA SĄ: 
 

1) wiadomości, 

2) umiejętności, 

3) postawa ucznia i jego aktywność. 

 

II. ZASADY OCENIANIA 
 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 

 
• prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy kompetencji, dyktanda 

rysunkowe), 

• wypowiedzi ustne (- śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego, 

- recytowanie wierszyków i rymowanek,  

-praca w parach lub grupach, np. przeprowadzanie ankiety, gry w karty obrazkowe lub 
obrazkowe i słowne, gry planszowe, 

-właściwe reagowanie na proste polecenia (co jest dowodem na ich rozumienie), 

- interakcja z nauczycielem (odpowiedzi na pytania),  

- czytanie (klasa II i III), 

• prace domowe (ćwiczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe),   

• praca w grupach, 

• praca samodzielna-samodzielna praca w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń 

na lekcji i samodzielna uczniowska propozycja poszerzenia wiadomości  i umiejętności 

(np. projekty, prezentacje, słowniczki obrazkowe, ) oraz umiejętności praktyczne, 

• aktywność (czynny udział w zajęciach, uczestnictwo w konkursach, działalność na rzecz 

klasy, szkoły i środowiska) 

• zeszyty ćwiczeń oraz zeszyty przedmiotowe (systematyczne i estetyczne prowadzenie) 

oraz poprawność merytoryczna treści. 

 

Sprawdziany– obejmują partię materiału z jednego działu. Zapowiedziane są co najmniej na tydzień 

przed planowanym terminem, ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniami. Nauczyciel 

zapisuje go w dzienniku lekcyjnym, a uczniowie notują w zeszycie przedmiotowym.  

Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować,  

a nauczyciel podaje zagadnienia. Sprawdzian jest obowiązkowy. Wszystkie sprawdziany są 

poprawione i omówione w ciągu dwóch tygodni. 

 

Kartkówki – obejmują zakres wiadomości i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji. 

Uczniowie piszą je około 10-15 minut; nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. 
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Wypowiedzi ustne - obejmują bieżącą tematykę lekcji, lub zagadnienia zapowiedziane przez 

nauczyciela. Na ocenę mają wpływ: samodzielność odpowiedzi, znajomość zagadnienia, kultura 

języka. Nie odpytuje się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole, chyba, że uczeń sam zgłosi się 

do odpowiedzi. 
 

Prace domowe-mogą mieć formę pisemną lub ustną. 

Brak pracy domowej jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. Uczeń jest zobowiązany 

zgłosić ten fakt na początku lekcji. Nauczyciel wpisuje wówczas w idzienniku znak „np”. Braki 

zadań domowych należy uzupełnić na następną lekcję. Brak uzupełnionego zadania skutkuje 

kolejnym np. (np+np+np. = ocena niedostateczna) 

 

Praca w grupach – ocenę za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni uczniowie. 

Ocenie podlegają umiejętności: 

• planowania i organizowania pracy grupowej, 

• efektywnego współdziałania, 

• wywiązywania się z powierzonych ról, 

• rozwiązywania problemów w sposób twórczy,  

        oraz merytoryczna poprawność wykonywanych zadań. 

 

Aktywność na lekcji-aktywność na lekcji oceniana jest znakiem „+”. Pięć znaków (+) równają się 

ocenie bardzo dobrej.  

 

Na zajęciach artystycznych i lekcjach wychowania fizycznego ocenia się również zaangażowanie w 

wykonywaną pracę. 

 

Na lekcje uczeń przynosi: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe, przybory do pisania 

 i rysowania oraz inne potrzebne pomoce wskazane przez nauczyciela. 

 

Uczeń zobowiązany jest być przygotowanym do każdej lekcji. 

 

Prace samodzielne – wykonywane są samodzielnie przez uczniów lub pod kierunkiem nauczyciela 

(np. prace plastyczne, projekty, prace techniczne, albumy tematyczne, plakaty, prace multimedialne,  

prace na określony temat itd.). Za daną pracę uczeń może otrzymać ocenę lub znak „+” będzie to 

uzależnione od stopnia trudności danego zadania. 

 

Zeszyty ćwiczeń - są oceniane pod względem systematycznego i starannego prowadzenia oraz 

merytorycznej poprawności wykonywanych zadań. 

 

Zeszyty przedmiotowe –  Ocenie podlegają: estetyka zeszytu, kompletność notatek, poprawność 

zapisu. 
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Formy i częstotliwość oceniania uczniów klasy  II 

 

III. SPOSOBY DOKUMENTOWANIA I ANALIZY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 

• oceny cząstkowe (w skali sześciostopniowej), śródroczne i końcoworoczne (w postaci 

opisowej), odnotowywane są w dzienniku elektronicznym 

 

IV. FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ DLA UCZNIA I RODZICÓW 

Uczniowie oraz rodzice są  informowani o postępach w nauce. Rodzice powinni na bieżąco 

kontrolować postępy dziecka oraz potwierdzać to poprzez złożenie podpisu pod oceną lub informacją 

znajdującą się w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń. 

Ustne informacje na temat wyników w nauce rodzice mogą pozyskiwać u nauczycieli w czasie 

indywidualnych spotkań oraz zebrań rodziców organizowanych przez wychowawcę klasy. W trakcie 

trwania przerw międzylekcyjnych oraz w czasie lekcji nauczyciel nie będzie informował rodzica  

o postępach dziecka  w nauce. 

Dostęp do prac pisemnych ucznia ma charakter swobodny, szczegółowe zasady ich udostępniania 

rodzicom ustala nauczyciel na początku roku szkolnego. 

 

V. ZASADY POPRAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH ORAZ WARUNKI UZYSKANIA 

OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANIA (ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOWROCZNEJ) 
 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej według następujących zasad: 

• prace klasowe i sprawdziany – w ciągu tygodnia od daty otrzymania, lub w czasie 

uzgodnionym z nauczycielem, 

• kartkówki - w ciągu tygodnia od daty otrzymania lub w czasie uzgodnionym  

z nauczycielem. 
 

2. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie poprawi oceny bez usprawiedliwienia przez rodzica 

traci prawo do poprawy. 

3. Sprawdziany są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą je w terminie ustalonym  

z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania sprawdzianu w wyznaczonym drugim 

terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia go na lekcji, na której uczeń jest obecny. 

4. Poprawione  sprawdziany oddawane są w terminie do dwóch tygodni, natomiast kartkówki  

w ciągu jednego tygodnia. 

5. Uczeń cały czas pracuje na ocenę śródroczną i końcoworoczną. 
 

Od chwili podania informacji o propozycji oceny śródrocznej lub końcoworocznej uczeń ma ok. 4 

tygodnie na poprawę oceny na zasadach i w terminie ustalonym przez nauczyciela- tj. poprawa 

ocen ze wskazanych sprawdzianów, wykonanie prac dodatkowych lub inne uzgodnione 
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wymagania. 

 

 

VI. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  
 

Ogólne kryteria ocen cząstkowych 

 

 

 W klasach I-III obowiązuje system oceniania 6-o punktowy. Każdy punkt określa następujące 

kryterium:  

6 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości znakomicie  

5 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości bardzo dobrze  

4 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości dobrze  

3 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości dostatecznie  

2 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości słabo  

1 - uczeń posiadł umiejętności i wiadomości bardzo słabo 

 

Wymagania ogólne oraz kryteria niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, 

 • wykazuje szczególne zainteresowania treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

 • samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i dąży do rozwiązania problemu, 

 • w sposób twórczy rozwiązuje zadania, 

 • podejmuje działania z własnej inicjatywy, 

 • osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i innych umiejętności i wiedza ucznia 

wykraczają poza poziom przewidywany dla ucznia w danej klasie. 

 Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania -wykazuje się 

znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania różnych problemów, 

 • pracuje samodzielnie i starannie, 

 • rzadko popełnia błędy, 

 • jasno i logicznie rozumuje, potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadanie. 

 Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

 • panował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym określone programem  

nauczania, 

 • często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

 • samodzielnie i starannie rozwiązuje typowe zadania, 

 • w niewielkim stopniu korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych 
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problemów, 

 • czasami popełnia błędy. 

 Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

• opanował wiadomości i umiejętności określone w programie, 

• najczęściej samodzielnie, nie zawsze starannie rozwiązuje typowe zadania często popełnia 

błędy,  

• korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych problemów. 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  

• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie,  

• pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela, często nie 

rozumie polecenia, 

• pracuje niestarannie, 

• często potrzebuje zachęty do działania, nie zawsze kończy pracę. 

 Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  

• nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz najbardziej 

konieczne,  

• nie rozumie elementarnych pojęć,  

• nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela. 

 

Szczegółowe wymagania dostępne u nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

 

Przy pracach pisemnych (sprawdziany, kartkówki, testy) stosuje się procentowe obliczanie punktów  

z przypisanymi ocenami:  
 

0%-33 %– niedostateczny 

34%-45 % – dopuszczający 

46%-70% – dostateczny 

71%-85 % – dobry 

86-98 % - bardzo dobry 

99 % - celujący - 

100% - celujący 

 

Ocena śródroczna i końcowo roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia z ocen 

cząstkowych. Uwzględnia ona zaangażowanie uczniów w pracy na lekcji, jego postawę i stosunek do 

obowiązków szkolnych. 
 

 

 

Ocena semestralna i końcoworoczna  jest oceną opisową 
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VII. OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMI LUB ORZECZENIAMI PPP 
 

1. Dostosowuje się wymagania w stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

mającego opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w 

uczeniu się bądź posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym, zgodnie z zaleceniami w 

wyżej wymienionych dokumentach. 

 

2. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. 

 

 

Dostosowanie wymagań w zakresie formy: 
 

- Krótkie i proste polecenia, czytanie polecenia zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń. 

- Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni. 

 

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej. 

W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy jak i treści 

wymagań.  Obniżeniu wymagań, które obejmują jednak wiadomości i umiejętności określone podstawą 

programową. Poprawa prac klasowych odbywać się będzie przy pomocy nauczyciela.  Zastosowanie 

metod ułatwiających opanowanie materiału.  

Wymagania, co do formy mogą obejmować między innymi: 

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

- pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie, 

- podawanie poleceń w prostszej formie, 

- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, 

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 

- wolniejsze tempo pracy, 

- odrębne instruowanie dzieci. 

 

VIII. INNE POSTANOWIENIA 
 

1. Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów. 

2. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji (nie umie, brak zadania domowego, brak 

zeszytu, brak podręcznika)  bez podania przyczyny dwa razy w semestrze (o ile zgłosi ten fakt na 

początku  lekcji, to nie ponosi żadnych konsekwencji (oprócz znaku „kropki”, która informuje 

nauczyciela o wykorzystanej przez ucznia szansie). Nie dotyczy to jednak lekcji, na których 

nauczyciel zaplanował pracę klasową, sprawdzian lub kartkówkę. 

3. W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu 

się ucznia do lekcji, również nie ponosi on żadnych konsekwencji, jeżeli są one potwierdzone 

pisemnie lub ustnie przez rodzica (opiekuna) przed lekcją. 

4. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej po dłuższej nieobecności  

w szkole. Uczeń ma prawo do konsultacji i pomocy nauczyciela oraz ma obowiązek uzupełnienia 
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wiedzy w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

5. Za odmowę pracy na lekcji (niewykonywanie poleceń nauczyciela), uczeń może otrzymać  

uwagę informacyjną. 

6. Za udział w konkursach uczeń otrzymuje ocenę cząstkową celującą. 

7. Jeżeli  w czasie nieobecności ucznia odbywało się ważna praca klasowa, duży sprawdzian, test, 

recytacja lub inne wcześniej zapowiedziane formy sprawdzania wiedzy, uczeń zobowiązany jest 

do ustalenia z nauczycielem dogodnego terminu na wywiązanie się z danego zadania.  

 

9. Podpis rodzica pod PSO oznacza zapoznanie się z dokumentem i jego akceptację.  

 



 

 

DLA UCZNIÓW KLASY I 
Język angielski 

 
Treść edukacyjna Ocena punktowa 

Cele kształcenia wg 

podstawy 

programowej 

6 5 4 3 2 1 

Mówienie i reagowanie Rozumie polecenia 

nauczyciela  

i reaguje na nie, wydaje 

polecenia wg wzoru.  

Rozpoznaje dźwięki i 

poprawnie je 

wymawia. Podaje 

przykłady słów.  

 

Uczeń odpowiada na 

pytania nauczyciela 

dotyczące bieżącego 

materiału w sposób płynny 

i zrozumiały, wita się i 

żegna, rozpoznaje 

aktualnie omawiane 

słownictwo i potrafi  

nazwać określone 

przedmioty a także śpiewa 

piosenki samodzielnie lub 

z nagraniem i recytuje 

krótką rymowankę, 

zachowując prawidłową 

wymowę i rytm. 

Uczeń w sposób w 

miarę zrozumiały 

odpowiada na pytania 

nauczyciela 

dotyczące bieżącego 

materiału, nazywa 

przybory szkolne, a 

także śpiewa piosenki 

z nagraniem i 

recytuje rymowanki, 

zachowując w miarę 

prawidłową 

wymowę. 

Uczeń odpowiada na 

pytania nauczyciela 

dotyczące bieżącego 

materiału i nazywa 

przybory szkolne, 

popełniając dość 

dużo błędów, stara 

się śpiewać piosenki 

z nagraniem i 

recytować 

rymowanki. 

Uczeń usiłuje odpowiadać 

na niektóre pytania 

nauczyciela dotyczące 

bieżącego materiału oraz 

nazywać przybory szkolne, 

próbuje śpiewać piosenki i 

recytować rymowanki, 

popełniając bardzo dużo 

błędów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie spełnia większości 

kryteriów, by otrzymać 

ocenę dopuszczającą, 



 

 

Słuchanie Rozumie wysłuchaną 

historyjkę obrazkową i 

inne krótkie nagrania. 

Odgrywa urozmaicone 

scenki.  

Doskonale zna 

rymowanki  

i śpiewa piosenki, w 

tym  

w wersji karaoke.  

 

Uczeń rozumie proste oraz 

bardziej złożone polecenia 

nauczyciela i właściwie na 

nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy 

obrazków podczas 

słuchania nagrań, 

wykonuje odpowiednie 

gesty towarzyszące 

piosenkom z rozdziału 1, 

rozumie i odgrywa 

słuchaną historyjkę 

obrazkową za pomocą 

gestów, nie popełniając 

błędów. 

Uczeń rozumie proste 

polecenia nauczyciela 

i właściwie na nie 

reaguje, wskazuje 

odpowiednie 

elementy obrazków 

podczas słuchanych 

nagrań, wykonuje w 

większości właściwe 

gesty towarzyszące 

piosenkom z 

rozdziału 1, w 

większości rozumie i 

odgrywa słuchaną 

historyjkę obrazkową 

za pomocą gestów, 

popełniając 

niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste 

polecenia nauczyciela 

i próbuje na nie 

reagować, wskazuje 

część elementów 

obrazków podczas 

słuchanych nagrań, 

wykonuje niektóre 

gesty towarzyszące 

piosenkom z 

rozdziału 1, 

częściowo rozumie 

słuchaną historyjkę 

obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre 

proste polecenia 

nauczyciela i rzadko na nie 

reaguje, w większości 

błędnie wskazuje elementy 

obrazków podczas 

słuchanych nagrań, 

sporadycznie wykonuje 

niektóre gesty 

towarzyszące piosenkom z 

rozdziału 1, popełniając 

bardzo dużo błędów, nie 

rozumie większości nagrań 

i historyjki obrazkowej. 

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. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń doskonale 

stosuje poznane 

słownictwo i zwroty, 

bezbłędnie reaguje na  

pytania nauczyciela, 

podaje przykłady słów, 

szybko i sprawnie 

zaznacza właściwe 

odpowiedzi w 

zeszytach ćwiczeń, a 

wiedzę bezbłędnie 

prezentuje również w 

grach i zabawach 

dydaktycznych. 

Uczeń poprawnie stosuje 

poznane słownictwo z 

rozdziałów, oraz poznane 

struktury gramatyczne. 

 

Uczeń stosuje 

poznane słownictwo 

z rozdziałów, oraz 

poznane struktury 

gramatyczne. 

Uczeń stosuje 

poznane słownictwo 

z rozdziałów oraz 

poznane struktury 

gramatyczne, 

popełniając liczne 

błędy. 

Uczeń stosuje poznane 

słownictwo z rozdziałów 

oraz poznane struktury 

gramatyczne, popełniając 

bardzo liczne błędy. 



 

 

Czytanie i pisanie  Rozpoznaje zapis słów 

na tablicy i w książce, 

bezbłędnie pisze po 

śladzie nazwy 

przedmiotów, 

samodzielnie podpisuje 

wskazane obrazki, 

podczas pisania 

zachowuje 

odpowiednią 

staranność.  

Uczeń bez większych 

problemów rozpoznaje 

wyrazy z rozdziałów oraz 

pisze po śladzie nazwy 

przedmiotów, nie 

popełniając większych 

błędów, zachowując 

odpowiednią staranność. 

Uczeń rozpoznaje 

wyrazy z rozdziałów 

oraz pisze po śladzie 

nazwy owoców i 

kolorów, popełniając 

drobne błędy i 

zachowując 

staranność w miarę 

swoich możliwości. 

Uczeń rozpoznaje  

niektóre wyrazy z 

rozdziałów  oraz stara 

się pisać po śladzie 

nazwy owoców i 

kolorów, popełniając 

liczne błędy, nie 

zachowując 

właściwej 

staranności. 

Uczeń rozpoznaje 

pojedyncze wyrazy z 

rozdziałów oraz nie stara 

się pisać po śladzie nazwy 

owoców i kolorów lub robi 

to niechlujnie. 

 

 



 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

DLA UCZNIÓW KLASY II i III 
 

Język angielski 
 

Treść edukacyjna Ocena punktowa 

Cele kształcenia wg 

podstawy 

programowej 

6 5 4 3 2 1 

Mówienie i reagowanie Uczeń rozumie 

polecenia nauczyciela i 

reaguje na nie, wydaje 

polecenia wg wzoru, 

doskonale recytuje 

rymowankę, śpiewa 

piosenki w j. 

angielskim (również w 

wersji karaoke), 

zachowując właściwą 

wymowę i rytm. 

Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału w sposób 
płynny i zrozumiały, wita się i 
żegna, bardzo dobrze 
rozpoznaje oraz nazywa 
przedmioty w rozdziale,  a 
także śpiewa piosenki 
samodzielnie lub z nagraniem i 
recytuje krótką rymowankę, 
zachowując prawidłową 
wymowę i rytm. 

Uczeń w sposób w 
miarę zrozumiały 
odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, 
wita się i żegna, dobrze 
rozpoznaje oraz nazywa 
przedmioty w rozdziale,  
a także śpiewa piosenki 
samodzielnie lub z 
nagraniem i recytuje 
krótką rymowankę, 
zachowując w miarę 
prawidłową wymowę. 

Uczeń odpowiada na 
pytania nauczyciela 
dotyczące bieżącego 
materiału, wita się i 
żegna, popełnia błędy w 
rozpoznawaniu  i 
nazywaniu 
prezentowanych 
przedmiotów, także 
błędy językowe, stara 
się śpiewać piosenki z 
nagraniem i recytować 
rymowankę. 

Uczeń usiłuje odpowiadać na 
niektóre na pytania 
nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, wita się i 
żegna, próbuje śpiewać 
piosenki i recytować 
rymowankę, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

 

 

 

 

 

Uczeń nie spełnia 

większości kryteriów, 

by otrzymać ocenę 

dopuszczającą, tj. nie 

próbuje odpowiadać na 

żadne pytania od 

nauczyciela czy 

kolegów klasy, nie 

śpiewa piosenek ani nie 

recytuje rymowanek 

czy wierszyków,.  

 
Słuchanie Uczeń świetnie 

rozumie wysłuchaną 

historyjkę obrazkową i 

inne krótkie nagrania, 

odgrywa urozmaicone 

scenki, doskonale zna 

rymowanki. 

Uczeń rozumie proste oraz 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe 
obrazki podczas słuchania 
nagrań, wykonuje odpowiednie 
gesty towarzyszące piosenkom 
z rozdziału, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową 
za pomocą gestów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste 
polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie 
reaguje, wskazuje 
odpowiednie obrazki 
podczas słuchanych 
nagrań, wykonuje w 
większości właściwe 
gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału, 
w większości rozumie i 
odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, 
popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste 
polecenia nauczyciela i 
próbuje na nie 
reagować, wskazuje 
niektóre obrazki 
podczas słuchanych 
nagrań, wykonuje 
niektóre gesty 
towarzyszące 
piosenkom z rozdziału, 
częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę 
obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste 
polecenia nauczyciela i rzadko 
na nie reaguje, w większości 
błędnie wskazuje obrazki 
podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału, 
popełniając bardzo dużo 
błędów, nie rozumie 
większości nagrań i historyjki 
obrazkowej. 

Uczeń nie reaguje na 

polecenia nauczyciela, 

nie umie wskazać 

żadnego z obrazków, o 

który pyta nauczyciel, 

nie rozumie nagrań ani 

historyjek 

prezentowanych 

podczas lekcji. 



 

 

Uzyskiwanie informacji Uczeń potrafi 

bezbłędnie się 

komunikować, zadając 

właściwe pytania i 

odpowiadając na 

pytania nauczyciela i 

kolegów. 

Uczeń w sposób płynny 
komunikuje się, zadaje pytania 
i odpowiada na nie. Uczeń 
poprawnie stosuje w 
komunikacji poznane 
wyrażenia. 

Uczeń w sposób 
poprawny komunikuje 
się, zadaje pytania i 
odpowiada na nie. 
Uczeń poprawnie 
stosuje w komunikacji 
poznane wyrażenia,  
popełniając drobne 
błędy językowe, 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń ma trudności z 
komunikowaniem się, z 
pomocą nauczyciela 
zadaje pytania i na nie 
odpowiada.. Uczeń 
stosuje w komunikacji 
poznane wyrażenia, 
popełniając błędy 
językowe, które 
wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń ma duże trudności z 
komunikowaniem się, z 
pomocą nauczyciela zadaje 
pytania i odpowiada na nie, 
popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nawet z pomocą 

nauczyciela nie umie 

zadać pytania, ani 

odpowiedzieć na 

postawione pytanie. 

 

 

Gramatyka i słownictwo  Uczeń doskonale 

opanował wymagane 

słownictwo oraz 

struktury, potrafi je 

zastosować i podać 

przykłady słow. 

Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo i struktury 
z rozdziałów.  

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z 
rozdziałów, popełnia 
nieliczne błędy.  

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z 
rozdziałów, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z 
rozdziałów, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Uczeń nie umie 

zastosować właściwego 

słownictwa ani 

poznanych i 

wymaganych struktur 

gramatycznych. 
Czytanie i pisanie Uczeń poprawnie i 

szybko zaznacza 

odpowiedzi w zeszycie 

ćwiczeń, doskonale 

czyta pojedyncze 

wyrazy i całe zdania w 

j. angielskim w 

poznanych 

historyjkach. Uczeń 

bezbłędnie przepisuje z 

tablicy krótkie zdania i 

pojedyncze wyrazy, 

potrafi również 

samodzielnie zapisać 

proste zdanie według 

wskazanego wzoru. 

Uczeń bez większych 
problemów czyta wyrazy i 
zdania z rozdziałów oraz pisze 
wyrazy oraz bardzo krótkie i 
proste zdania związane z 
nauczaną treścią według 
wzoru, nie popełniając 
większych błędów, zachowując 
odpowiednią staranność. 

Uczeń bez większych 
problemów czyta wyrazy 
i zdania z rozdziałów 
oraz pisze wyrazy oraz 
bardzo krótkie i proste 
zdania związane z 
nauczaną treścią według 
wzoru, popełniając 
drobne błędy i 
zachowując staranność 
w miarę swoich 
możliwości. 

Uczeń czyta niektóre 
wyrazy i zdania z 
rozdziałów oraz pisze 
wyrazy oraz bardzo 
krótkie i proste zdania 
związane z nauczaną 
treścią według wzoru, 
popełniając liczne błędy, 
nie zachowując 
właściwej staranności. 

Uczeń czyta pojedyncze 
wyrazy i zdania z rozdziałów 
oraz nie stara się pisać 
wyrazów oraz bardzo krótkich i 
prostych zdań związanych z 
nauczaną treścią  według 
wzoru lub robi to niechlujnie. 

 Uczeń nie umie czytać 

nawet pojedynczych 

wyrazów ani krótkich 

zdań. Braki w 

wiadomościach i 

umiejętnościach są na 

tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu 

naukę na kolejnych 

etapach. 
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ANEKS DO PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA-  

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

 

1. W okresie nauczania zdalnego i hybrydowego prowadzi się zajęcia z wykorzystaniem metod         

i technik kształcenia na odległość uzgodnionych z dyrekcją szkoły oraz rodzicami. Zastosowane 

narzędzia to: e-dziennik LIBRUS Synergia, Microsoft Teams, komunikatory itp. 

2. Kontakt z rodzicami i uczniami odbywa się przez e-dziennik, telefon, pocztę elektroniczną        

(e-mail) oraz dostępne aplikacje i komunikatory internetowe (WhatsApp, Messenger). 

3. Nauczyciel realizuje podstawę programową poprzez kontakt z rodzicami i uczniami za 

pośrednictwem e-dziennika LIBRUS Synergia i platformy Microsoft Teams. 

4. Praca ucznia jest stale monitorowana i oceniania zgodnie z kryteriami zawartym  w PZO. 

5. Podstawowym celem monitorowania pracy dziecka w edukacji wczesnoszkolnej jest zachęcanie 

go do systematycznej i samodzielnej pracy, poszerzanie wiedzy   i umiejętności oraz 

dostrzeganie sukcesów z poczynionych osiągnięć. 

 

 


