
Kryteria ocen w klasie 1 z języka angielskiego  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu, rok szkolny 2020/2021 

 

Wymiar zajęć: 2 godziny 

I. Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach:  

Podręcznik z ćwiczeniami "Shine on!". 

II. Oceniane formy aktywności:                                                                                                           

1. Odpowiedź ustna – przynajmniej 1 raz w semestrze: 

a. znajomość słownictwa, 

b. śpiewanie piosenek, 

c. odpowiedzi na pytania, 

d. czytanie, 

e. recytowanie wierszyków, rymowanek. 

2. Sprawdzian obejmujący jeden dział (przynajmniej 1 sprawdzian w semestrze) – zapowiedziany 

z tygodniowym wyprzedzeniem.  

3. Prace domowe – mogą być ocenione za pomocą oceny (większe prace domowe) lub pochwały 

werbalnej, pieczątki.  

4. Aktywność – nagradzana jest podczas lekcji pochwałą, pieczątką lub naklejką. Przez 

aktywność na lekcji rozumie się udzielanie poprawnych odpowiedzi, przygotowanie 

dodatkowych materiałów oraz częste zgłaszanie się. 

III. System oceniania z języka angielskiego dla klasy I 

znakomicie – uczeń bezbłędnie opanował słownictwo, a nawet zna słownictwo wykraczające 

poza materiał klasy pierwszej. Rozumie proste polecenia nauczyciela, dialogi, sens historyjek z 

nagrania, gdy są wspierane obrazkami oraz potrafi na nie prawidłowo reagować. Wypowiada się 

słowami, a nawet zdaniami. Potrafi poprawnie przeczytać poznane wyrazy, a nawet je zapisać. 

Zawsze chętnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. Jest aktywny i uważny na zajęciach. 

bardzo dobrze – uczeń bardzo dobrze opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, 

wypowiada się słowami, a nawet zdaniami. Potrafi poprawnie przeczytać poznane wyrazy. 

Rzadko popełnia drobne błędy w wymowie. Chętnie śpiewa piosenki. 



dobrze – uczeń dobrze opanował słownictwo, rozumie proste polecenia nauczyciela, uważnie 

słucha. Potrafi powiedzieć poznane wyrazy. Zdarza mu się popełnić drobne błędy, ale nie 

zakłócają one komunikacji. Jest dosyć aktywny i uważny na zajęciach. 

przeciętnie - uczeń opanował tylko niektóre słowa, częściowo rozumie polecenia nauczyciela. 

Ma problemy z wypowiadaniem poznanych wyrazów, w mowie popełnia błędy. Nie jest aktywny 

na zajęciach. 

słabo – uczeń słabo opanował słownictwo, ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz                                  

z wypowiadaniem prostych słów. Nie jest aktywny na zajęciach. 

niezadowalająco – uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, ma kłopoty ze zrozumieniem 

prostych słów, gdy je usłyszy. Nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem. 

 


