
WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP 

I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

 wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na 

kartach obrazkowych wypowiedzianych przez nauczyciela obiektów)(waga oceny 3); 

  test sprawdzający wiedzę po każdym omówionym rozdziale  (waga oceny 4); 

 Sprawdzian, kartkówki  (waga oceny 3); 

 praca domowa  (waga oceny 2); 

 zaśpiewanie piosenki (waga oceny 3); 

 wyrecytowanie wierszyka lub krótkiej wyliczanki ( waga oceny 3); 

 praca na lekcji, aktywność (waga oceny 2). 

 

Każdy rozdział tematyczny zakończony jest testem, o którym uczniowie dowiadują się z 

tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli uczeń otrzyma z testu ocenę niedostateczną to ma 

prawo do jej poprawy w terminie 14 dni od momentu przekazania uczniowi informacji o 

ocenie, w terminie uzgodnionym z nauczycielem i nie więcej jak jeden raz. Poprawa musi 

odbyć się poza zajęciami z języka angielskiego. Uczeń nieobecny na teście ma obowiązek 

napisania go w następnym, uzgodnionym z nauczycielem terminem. 

 

Prace domowe wymagające krótszego czasu na przygotowanie mogą być zadawane z lekcji 

na lekcję. Na wykonanie trudniejszych zadań uczeń otrzyma tydzień. Prace domowe 

sprawdzane są na bieżąco i mogą być oceniane. Oceny niedostateczne i dopuszczające z prac 

domowych mogą być poprawione poprzez dostarczenie pracy (zestawu ćwiczeń lub zeszytu) 

wykonanych w ciągu 7 dni.  

W ciągu semestru uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do lekcji (brak zeszytu 

przedmiotowego, brak zeszytu ćwiczeń , brak podręcznika, brak zadania domowego), o czym 

zgłasza nauczycielowi przed lekcją. Nieprzygotowanie odnotowywane jest przez nauczyciela 

znakiem ( - ). Za cztery „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak przygotowania 

spowodowany dłuższą chorobą lub szczególnymi wypadkami losowymi rozpatruje się 

indywidualnie. 

Za szczególną aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusy (+). Cztery „plusy” oznaczają 

ocenę bardzo dobrą. 

W przypadku łamania zasad/dyscypliny uczeń poza podpisem w tabelce z zachowaniem może 

otrzymać dodatkowe zadania/ćwiczenia do wykonania lub zostać przepytany z treści 

realizowanych w czasie trwania zajęć. 

II. Sposoby ustalania oceny okresowej i rocznej: 

Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz końcowej  w szkole jest średnia ważona 

obliczana w następujący sposób. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę 

naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen. ( patrz. pkt. I). Średniej ważonej 

przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

 

 

 



 

ŚREDNIA STOPIEŃ 

1,50 i poniżej niedostateczny 

od 1,51 do 2,59 dopuszczający 

od 2,60 do 3,60 dostateczny 

od 3,61 do 4,60 dobry 

od 4,61 do 5,30 bardzo dobry 

od 5,31 celujący 

 

Mimo iż na koniec semestru i roku szkolnego uczeń otrzymuje ocenę opisową, to w ciągu 

roku szkolnego z wypowiedzi pisemnych i ustnych, kartkówek i sprawdzianów uczeń jest 

oceniany na bieżąco w formie ocen cząstkowych: 

6 - otrzymuje uczeń, gdy wiadomości i umiejętności opanowane są powyżej 96% 

5 - otrzymuje uczeń, gdy wiadomości i umiejętności opanowane są w 86%-95% 

4 - otrzymuje uczeń, gdy wiadomości i umiejętności opanowane są w71-85 %, 

3 - otrzymuje uczeń, gdy wiadomości i umiejętności opanowane są w 70-50%, 

2 - otrzymuje uczeń, gdy wiadomości i umiejętności opanowane są w 49-30%, 

1 - otrzymuje uczeń, gdy wiadomości i umiejętności opanowane są na mniej niż 29% 

 

Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają 

nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.  

Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują 

drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.  

 

Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje 

ucznia i rodziców o proponowanej ocenie na I półrocze oraz koniec roku szkolnego 

Dodatkową oceną będzie ocena kształtująca (OK.) .Podana w formie informacji zwrotnej : Co 

uczeń zrobił dobrze? Co należy poprawić? Jak należy to poprawić?. Ocena kształtująca będzie 

stosowana do wybranych przez nauczyciela form aktywności. 

III. Ocena opisowa: 

UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W STOPNIU 

CELUJĄCYM 

 

Uczeń: 

 posiada informacja wykraczające poza program nauczania 

języka angielskiego; 

 rozumie wszystkie polecenia wydawane przez nauczyciela i 

bezbłędnie na nie reaguje; 

 uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela ; 

 rozumie sens  opowiedzianych historyjek nawet gdy nie są one 

wspierane obrazkami, gestami mimiką; 

 bezbłędnie używa słownictwa, które było wprowadzone i utrwalane na 

lekcjach ; 

 potrafi bezbłędnie odpowiedzieć na pytanie, samodzielnie formułuje 

proste odpowiedzi ; 

  samodzielnie recytuje wierszyki i rymowanki; 

 samodzielnie  śpiewa piosenki ; 

 bezbłędnie  czyta pojedyncze wyrazy ; 



 bezbłędnie przepisuje pojedyncze wyrazy ; 

 systematycznie i prawidłowo odrabia prace domowe;  

 nigdy nie zapomina podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu 

przedmiotowego oraz przyborów szkolnych; 

 uzyskuje najwyższą ilość punktów na testach  podsumowujących 

każdy rozdział podręcznika ; 

 chętnie bierze udział w lekcji ; 

 posiada umiejętność pracy w zespole, łatwo komunikuje się z 

rówieśnikami.  

 

UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W 

STOPNIU BARDZO DOBRYM 

 

Uczeń: 

 bezbłędnie opanował wiadomości objęte programem nauczania języka 

angielskiego; 

 rozumie wszystkie polecenia wydawane przez nauczyciela i 

bezbłędnie na nie reaguje; 

 uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela ; 

 rozumie sens opowiedzianych  historyjek  gdy są one wspierane 

obrazami, gestami, mimiką; 

 bezbłędnie używa słownictwa, które było wprowadzone i utrwalane na 

lekcjach; 

  potrafi bezbłędnie odpowiedzieć na pytanie, samodzielnie formułuje 

proste odpowiedzi; 

 przy niewielkiej pomocy nauczyciela recytuje wierszyki i rymowanki; 

 przy niewielkiej pomocy nauczyciela  śpiewa wszystkie poznane  

piosenki ; 

  bezbłędnie czyta pojedyncze wyrazy; 

 bezbłędnie przepisuje pojedyncze wyrazy; 

 systematycznie i prawidłowo odrabia prace domowe; 

  nigdy nie zapomina podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu 

przedmiotowego oraz przyborów szkolnych 

 z  testów  podsumowujących każdy rozdział podręcznika otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą; 

  chętnie bierze udział w lekcji; 

 posiada umiejętność pracy w zespole, łatwo komunikuje się z 

rówieśnikami. 

 

UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W 

STOPNIU DOBRYM 

 

Uczeń: 

  opanował większość  wiadomości objętych  programem  nauczania języka 

angielskiego; 

 rozumie większość poleceń wydawanych przez nauczyciela, potrafi poprawnie na nie 

zareagować; 

 zna większość słownictwa,  które było wprowadzane i utrwalane na lekcjach; 

 uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela; 

 przy pomocy nauczyciela recytuje większość rymowanek oraz śpiewa większość  

piosenek; 

 za testy sprawdzające wiedzę otrzymuje przeważnie ocenę dobrą; 



 rzadko zapomina podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego oraz 

przyborów szkolnych 

 czyta pojedyncze wyrazy popełniając nieliczne błędy;  

 przepisuje pojedyncze wyrazy popełniając nieliczne błędy; 

 systematycznie odrabia prace domowe popełniając niewiele błędów; 

 posiada umiejętność pracy w zespole i łatwo komunikuje się z rówieśnikami ; 

 chętnie bierze udział w lekcji. 

 

 

 

 

UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W STOPNIU 

DOSTETCZNYM 

Uczeń: 

 z trudem opanował wiadomości objęte programem nauczania języka angielskiego; 

 zdarza mu się , że nie  słucha wypowiedzi uczniów i nauczyciela ; 

 ma problemy ze zrozumieniem licznych  poleceń wydawanych przez nauczyciela i 

reagowaniem na nie ; 

 zna połowę słownictwa poznanego i utrwalanego na lekcji ; 

 przy pomocy nauczyciela recytuje niektóre wersy  rymowanek; 

 przy pomocy nauczyciela śpiewa niektóre wersy  piosenki ; 

 czyta pojedyncze wyrazy popełniając liczne błędy ; 

  przepisuje pojedyncze wyrazy popełniając liczne błędy; 

 za testy sprawdzające wiedzę otrzymuje przeważnie ocenę dostateczną; 

  rzadko zapomina podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego oraz 

przyborów szkolnych 

 zazwyczaj   odrabia prace domowe w których popełnia liczna błędy; 

 posiada umiejętność pracy w zespole i łatwo komunikuje się z rówieśnikami ; 

 chętnie bierze udział w lekcji. 

 

UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W STOPNIU 

DOPUSZCZAJĄCYM 

 

Uczeń: 

 opanowała wiadomości objęte programem z języka angielskiego w stopniu 

minimalnym; 

 często nie słucha wypowiedzi innych  uczniów i nauczyciela; 

 sporadycznie reaguje na polecenia nauczyciela; 

 zna nieliczne słowa poznane i utrwalane na lekcji; 

 z pomocą nauczyciela  potrafi powiedzieć  tylko jeden lub dwa wersy  

 wierszyka lub wyliczanki; 

 z pomocą nauczyciela potrafi zaśpiewać jeden lub dwa wersy piosenki; 

 nie potrafi poprawnie czytać żadnego wyrazu; 

 przepisuje pojedyncze wyrazy popełniając liczne błędy; 

 sporadycznie odrabia prace domowe  popełniając liczne błędy:  

 rzadko zapomina podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego oraz 

przyborów szkolnych: 

 za testy sprawdzające wiedzę otrzymuje przeważnie ocenę dopuszczającą; 

 z trudem komunikuję się z rówieśnikami. 

 

 



 UCZEŃ OPANOWAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W STOPNIU 

NIEDOSTATECZNYM 

 

 nie opanował wiadomości objętych programem z języka angielskiego; 

 nie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczycieli ; 

 nie reaguje na polecenia nauczyciela ; 

 nie zna żadnego słownictwa poznanego na lekcji; 

 nie śpiewa piosenek; 

 nie mówi wierszyków; 

 nie uczestniczy aktywnie w zajęciach; 

 za testy sprawdzające wiedzę otrzymuje ocenę  niedostateczną; 

 nie odrabia zadań domowych. 

 notorycznie zapomina podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego oraz 

przyborów szkolnych: 

 

Dzieci na każdej lekcji powinny posiadać podstawowe  przybory szkolne (długopis, ołówek, 

gumka, temperówka, kredki, nożyczki i klej). 
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