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Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka obcego w klasie I

I. Zasady ogólne

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem (WO), który stanowi 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 etapu edukacyjnego i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę.
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 oraz trybie poprawiania oceny oraz uzyskania oceny wyższej niż proponowana 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. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się,

poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić:
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia,
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi,
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności,
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.

7. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WO.
8. Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia,
b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności,
c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu.

9. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WO.
10. Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).



II. Elementy podlegające ocenie:
- rozumienie ze słuchu,
- mówienie,
- pisanie, odwzorowywanie,
- zadania domowe,
- śpiewanie piosenek z lekcji oraz udział we wspólnych grach i zabawach.

III. Sposoby oceniania:
Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. W nauczaniu bieżącym nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania np.

 Ustnie – wszelkie osiągnięcia i umiejętności uczniów;
 Pisemnie - w formie ocen punktowych lub + i -

Na lekcji angielskiego oceniane są:

 Testy:
Testy obejmują materiał poszczególnych działów z podręcznika. Test może mieć formę ustną lub pisemną. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania o teście na tydzień przed
jego terminem. Za test uczeń (klasy I – III) otrzymuje ocenę punktową. Niesamodzielna praca skutkuje obniżeniem oceny. Nieobecność na teście zobowiązuje ucznia do
nadrobienia tej zaległości w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły.

 Kartkówki:
Obejmują materiał z ostatniej lekcji. Są zapowiadane na ostatniej wspólnej lekcji.

 Praca na lekcji, aktywność i zadania domowa:
Samodzielna praca na lekcji oceniana jest oceną punktową lub +/-.
Uczniowie mogą również otrzymać + lub - za aktywność na lekcji, pomoc koledze/koleżance oraz systematyczne odrabianie prac domowych.
5 + = ocena punktowa 5
3 - = ocena punktowa 1 (- za brak zadania domowego może zostać ‘skasowany’ na następnej lekcji gdy uczeń przedstawi wykonane zadanie domowe nauczycielowi)

 Zadania dodatkowe, projekty, konkursy itp.
Oceniane w zależności od wyników, stopnia zaangażowania i poprawności.

 Zeszyt
Oceniany według kryteriów ustalonych przez poszczególnych nauczycieli na początku roku szkolnego.



IV. Nieprzygotowanie:
Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru być nieprzygotowany do zajęć bez żadnych konsekwencji. Późniejsza niegotowość do odpowiedzi, brak pracy domowej i brak
wyposażenia obowiązującego na zajęciach są traktowane jako nieprzygotowanie i wpisem - . Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi fakt nieprzygotowania na początku
lekcji. Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych.

V. Nieobecność:
Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji, testu lub kartkówki bez żadnych konsekwencji. Po powrocie
uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela po materiały, których nie otrzymał w związku z nieobecnością i instrukcje odnośnie nadrobienia materiału.

VI. Kryteria oceniania ucznia – ocena punktowa:

Wspaniale - 100% - 6pkt - Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania, udział w szkolnych i międzyszkolnych
konkursach.

Bardzo dobrze - 91% - 5pkt - Uczeń biegle opanował wymagane słownictwo, płynnie czyta wyrazy i mówi, potrafi odpowiadać na pytania na
określony temat. Potrafi wykorzystać poznane słówka i zwroty w wypowiedziach ustnych. Samodzielnie pisze
proste wyrazy. Nie ma problemu z ćwiczeniami ze słuchu. Samodzielnie wykonuje wszystkie zadania zgodnie z
poleceniami. Jest aktywny na lekcji.

Dobrze -75% - 4pkt - Uczeń nie ma większych problemów z wymaganym słownictwem. Potrafi udzielić odpowiedzi na podstawowe
pytania. Dobrze czyta, bez większych problemów wykonuje ćwiczenia ze słuchu, rozumie tekst czytany i polecenia
nauczyciela. Z niewielką pomocą wykonuje poprawnie ćwiczenia. Jest aktywny na lekcji.

Wystarczająco - 51% - 3pkt - Uczeń opanował jedynie niewielką część wymaganego słownictwa. Ma pewne problemy z udzielaniem odpowiedzi
na zadawane pytania. Potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać część ćwiczeń. Czasami ma problemy z rozumieniem
poleceń i robi drobne błędy w ćwiczeniach słuchowych. Zdarza się, że nie rozumie tekstu i poleceń.

Wymaga poprawy - 31 % - 2pkt - Uczeń nie opanował wymaganego słownictwa lub opanował go w małym stopniu. Nie potrafi odpowiedzieć na
proste pytania. Często nie rozumie tekstu czytanego i nie umie go przeczytać na głos. Nawet z dużą pomocą
nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych ćwiczeń. Zdarza się, że ma lekceważący stosunek do przedmiotu. Nie
wykazuje zainteresowania, jest mało aktywny.

Jeszcze nie umie - mniej niż 30% - 1pkt - Nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności pomimo pomocy nauczyciela. Nie podjął próby opanowania
nawet niewielkiej części materiału, nie wykonuje zadań i ćwiczeń oraz ma lekceważące podejście do przedmiotu.



VII. Shine On dla klasy I - szczegółowe kryteria oceny.

Hello!

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA1

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału w sposób płynny i
zrozumiały, wita się i żegna, 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, 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, popełniając
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.

Słuchanie 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.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny pyta o imię
oraz odpowiada na takie pytania.

Uczeń pyta o imię oraz odpowiada na
takie pytania, popełniając drobne
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pyta o imię oraz odpowiada na
takie pytania, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń pyta o imię oraz odpowiada na
takie pytania, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału
Hello, w tym pytania o imię oraz
odpowiedzi na nie.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału Hello, w tym
pytania o imię oraz odpowiedzi na nie,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału Hello, w tym pytania
o imię oraz odpowiedzi na nie,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału Hello, w tym pytania
o imię oraz odpowiedzi na nie,
popełniając bardzo liczne błędy.

1 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w „Przedmiotowym Systemie Oceniania”. Ocena
niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.



UNIT 1

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje
zawartość wykonanego przez siebie
koszyka z owocami, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje zawartość wykonanego
przez siebie koszyka z owocami,
popełniając niewielkie błędy językowe.

Uczeń opisuje zawartość wykonanego
przez siebie koszyka z owocami,
popełniając błędy językowe.

Uczeń opisuje zawartość wykonanego
przez siebie koszyka z owocami,
popełniając bardzo duże błędy językowe.

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się, żegna i przedstawia
siebie, stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wita się, żegna i przedstawia
siebie, stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe.

Uczeń wita się, żegna i przedstawia
siebie, stosując częściowo odpowiednie
formy grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wita się, żegna i przedstawia
siebie, nie stosując właściwych form
grzecznościowych, popełniając duże
błędy językowe.

Słuchanie 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.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny pyta i prosi
o informacje związane z imieniem,
liczbą różnych przedmiotów i
owoców.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z z imieniem,
liczbą różnych przedmiotów i owoców,
popełniając drobne błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z imieniem, liczbą różnych
przedmiotów i owoców, popełniając
liczne błędy językowe.

Uczeń bardzo rzadko pyta i prosi o
informacje związane z imieniem, liczbą
różnych przedmiotów i owoców,
popełniając poważne błędy językowe, nie
pozwalające na zrozumienie wypowiedzi.

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki,
zachowując prawidłową wymowę i
rytm.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, zachowując w miarę
prawidłową wymowę i rytm.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, popełniając dość dużo
błędów, stara się śpiewać piosenki z
nagraniem i recytować rymowanki.

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1, regularną
liczbę mnogą rzeczowników.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 1, regularną liczbę mnogą
rzeczowników, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 1, regularną liczbę mnogą
rzeczowników, popełniając liczne błędy.

Uczeń stara się stosować poznane
słownictwo z rozdziału 1, regularną liczbę
mnogą rzeczowników, popełniając bardzo
liczne błędy.



UNIT 2

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje
kolor różnych przedmiotów.

Uczeń opisuje kolor różnych
przedmiotów, nie popełniając
poważnych błędów, wpływających na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje kolor różnych
przedmiotów, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje kolor różnych
przedmiotów., popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki,
zachowując prawidłową wymowę i
rytm.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, zachowując w miarę
prawidłową wymowę i rytm.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, popełniając dość dużo
błędów, stara się śpiewać piosenki z
nagraniem i recytować rymowanki.

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

Słuchanie 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 2, 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
2, 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 2, 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 2,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje
kolory i liczbę przedmiotów na
obrazkach, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach, popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
kolorem różnych przedmiotów.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z kolorem
różnych przedmiotów, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z kolorem różnych
przedmiotów, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z kolorem różnych
przedmiotów, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, w tym
nazwy kolorów, liczebników 1-6,
zabawek.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym nazwy kolorów,
liczebników 1-6, zabawek, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym nazwy kolorów,
liczebników 1-6, zabawek, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym nazwy kolorów,
liczebników 1-6, zabawek, popełniając
bardzo liczne błędy.



UNIT 3

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki,
zachowując prawidłową wymowę i
rytm.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, zachowując w miarę
prawidłową wymowę i rytm.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, popełniając dość dużo
błędów, stara się śpiewać piosenki z
nagraniem i recytować rymowanki.

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

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje
kolory i liczbę przedmiotów na
obrazkach, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach, popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Słuchanie 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 3, 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
3, 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 3, 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 3,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
kolorem, liczbą i nazwą przyborów
szkolnych.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z kolorem, liczbą
i nazwą przyborów szkolnych,
popełniając drobne błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z kolorem, liczbą i nazwą
przyborów szkolnych, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z kolorem, liczbą i nazwą
przyborów szkolnych, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3, w tym
nazwy przyborów szkolnych,
kolorów, liczebniki 1-10, regularną
liczbę mnogą rzeczowników.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tym nazwy przyborów
szkolnych, kolorów, liczebniki 1-10,
regularną liczbę mnogą rzeczowników,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tym nazwy przyborów
szkolnych, kolorów, liczebniki 1-10,
regularną liczbę mnogą rzeczowników,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tym nazwy przyborów
szkolnych, kolorów, liczebniki 1-10,
regularną liczbę mnogą rzeczowników,
popełniając bardzo liczne błędy.



UNIT 4

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń podaje nazwy różnych części
twarzy i ciała, uwzględniając ich
liczbę przy opisie wyglądu potwora,
śpiewa piosenki i recytuje wierszyki
z rozdziału 4 z nagraniem lub
samodzielnie, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń podaje nazwy różnych części
twarzy i ciała, śpiewa piosenki i
recytuje wierszyki z rozdziału 4 z
nagraniem, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń podaje nazwy pojedynczych
części twarzy i ciała, próbuje śpiewać
piosenki i recytować wierszyki z
rozdziału 4 z nagraniem, popełniając
błędy językowe, które wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń podaje nazwy pojedynczych
części twarzy i ciała, próbuje śpiewać
piosenki i recytować wierszyki z rozdziału
4 z nagraniem, ale nie wkłada w to
należytej staranności.

Słuchanie 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 4, 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
4, 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 4, 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 4,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
rozpoznaje formy pisane poznanych
w rozdziale 4 wyrazów
wspomaganych obrazkami i pisze po
śladzie nazwy części twarzy i ciała,
kolorów, nie popełniając większych
błędów, zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń rozpoznaje większość form
pisanych poznanych w rozdziale 4
wyrazów wspomaganych obrazkami i
stara się pisać po śladzie nazwy
części twarzy i ciała, kolorów,
popełniając drobne błędy i zachowując
staranność w miarę swoich
możliwości.

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane
pojedynczych wyrazów z rozdziału 4
wspomagane obrazkami i stara się pisać
po śladzie nazwy części twarzy i ciała,
kolorów, popełniając liczne błędy, nie
zachowując właściwej staranności.

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy
pisane wyrazów z rozdziału 4,
popełniając wielokrotnie błędy i nie stara
się pisać po śladzie nazw części twarzy i
ciała, kolorów lub robi to niechlujnie.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, w tym
nazwy części twarzy i ciała, kolory,
zwierząt.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, , w tym nazwy części
twarzy i ciała, kolory, zwierząt,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, , w tym nazwy części twarzy
i ciała, kolory, zwierząt, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, , w tym nazwy części twarzy i
ciała, kolory, zwierząt, popełniając bardzo
liczne błędy.



UNIT 5

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń wita się i żegna, śpiewa
piosenki i recytuje wierszyki z
rozdziału 5 z nagraniem lub
samodzielnie, pyta o produkty
spożywcze i podaje ich właściwe
nazwy, pyta o upodobania
żywieniowe i odpowiada na takie
pytania, nie popełniając większych
błędów.

Uczeń wita się i żegna, śpiewa
piosenki i recytuje wierszyki z
rozdziału 5 z nagraniem, pyta o
produkty spożywcze i podaje ich
właściwe nazwy, pyta o upodobania
żywieniowe i odpowiada na takie
pytania, popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wita się i żegna, próbuje śpiewać
piosenki i recytować wierszyki z
rozdziału 5 z nagraniem, stara się przy
pomocy nauczyciela nazywać produkty
oraz pytać o upodobania żywieniowe i
odpowiadać na takie pytania,
popełniając błędy językowe, które
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wita się i żegna z pomocą
nauczyciela, próbuje śpiewać piosenki i
recytować wierszyki z rozdziału 5 z
nagraniem, ale nie wkłada w to należytej
staranności.

Słuchanie 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 5, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową oraz wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
słuchanych tekstów, nie popełniając
większych 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
5, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów,
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 5, częściowo rozumie
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

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 5,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej oraz próbuje wykonywać
część zadań sprawdzających rozumienie
słuchanych tekstów.

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa
produkty spożywcze, posługuje się
strukturami językowymi z rozdziału
5, w tym, m.in. regularną liczbą
mnogą rzeczowników, zdaniami
twierdzącymi i przeczącymi I like/I
don’t like, nie popełniając większych
błędów.

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i
nazywa przedmioty znajdujące się w
sali lekcyjnej i elementy przyrody
związane z jesienią, posługuje się
większością struktur językowych i z
rozdziału 5, w tym, m.in. regularną
liczbą mnogą rzeczowników, zdaniami
twierdzącymi i przeczącymi I like/I
don’t like, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i
nazywa przedmioty znajdujące się w sali
lekcyjnej i elementy przyrody związane z
jesienią przy pomocy nauczyciela,
posługuje się częścią struktur
językowych i z rozdziału 5, w tym, m.in.
regularną liczbą mnogą rzeczowników,
zdaniami twierdzącymi i przeczącymi I
like/I don’t like, popełniając liczne błędy.

Uczeń wskazuje pojedyncze przedmioty
znajdujące się w sali lekcyjnej i elementy
przyrody związane z jesienią, przy
pomocy nauczyciela rozpoznaje część
struktur językowych i z rozdziału 5, w
tym, m.in. regularną liczbą mnogą
rzeczowników, zdaniami twierdzącymi i
przeczącymi I like/I don’t like.

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
rozpoznaje formy pisane poznanych
w rozdziale 5 wyrazów
wspomaganych obrazkami i pisze po
śladzie nazwy produktów
spożywczych, nie popełniając
większych błędów, zachowując
odpowiednią staranność.

Uczeń rozpoznaje większość form
pisanych poznanych w rozdziale 5
wyrazów wspomaganych obrazkami i
stara się pisać po śladzie nazwy
produktów spożywczych, popełniając
drobne błędy i zachowując staranność
w miarę swoich możliwości.

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane
pojedynczych wyrazów z rozdziału 5
wspomagane obrazkami i stara się pisać
po śladzie nazwy produktów
spożywczych, popełniając liczne błędy,
nie zachowując właściwej staranności.

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy
pisane wyrazów z rozdziału 5,
popełniając wielokrotnie błędy i nie stara
się pisać po śladzie nazw produktów
spożywczych lub robi to niechlujnie.



UNIT 6

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń wita się i żegna, śpiewa
piosenki i recytuje wierszyki z
rozdziału 6 z nagraniem lub
samodzielnie, pyta o zwierzęta i
podaje ich właściwe nazwy, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń wita się i żegna, śpiewa
piosenki i recytuje wierszyki z
rozdziału 6 z nagraniem, pyta o
zwierzęta i podaje ich właściwe nazwy,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wita się i żegna, próbuje śpiewać
piosenki i recytuje wierszyki z rozdziału
6 z nagraniem, stara się przy pomocy
nauczyciela pytać o zwierzęta i podawać
ich właściwe nazwy, popełniając błędy
językowe, które wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wita się i żegna z pomocą
nauczyciela, próbuje śpiewać piosenki i
recytować wierszyki z rozdziału 6 z
nagraniem, ale nie wkłada w to należytej
staranności.

Słuchanie 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 6, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową oraz wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
słuchanych tekstów, nie popełniając
większych 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
6, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów,
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 6, częściowo rozumie
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

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 6,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej oraz próbuje wykonywać
część zadań sprawdzających rozumienie
słuchanych tekstów.

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa
poznane w rozdziale zwierzęta i
kolory, posługuje się strukturami
językowymi z rozdziału 6, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i
nazywa poznane w rozdziale
zwierzęta i kolory, posługuje się
większością struktur językowych i z
rozdziału 6, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i
nazywa poznane w rozdziale zwierzęta i
kolory przy pomocy nauczyciela,
posługuje się częścią struktur
językowych i z rozdziału 6, popełniając
liczne błędy.

Uczeń wskazuje pojedyncze poznane w
rozdziale zwierzęta i kolory, przy pomocy
nauczyciela rozpoznaje część struktur
językowych i z rozdziału 6.

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
rozpoznaje formy pisane poznanych
w rozdziale 6 wyrazów
wspomaganych obrazkami i pisze po
śladzie nazwy zwierząt, kolorów,
podpisuje części ciała zwierząt, nie
popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń rozpoznaje większość form
pisanych poznanych w rozdziale 6
wyrazów wspomaganych obrazkami i
stara się pisać po śladzie nazwy
pomieszczeń i członków rodziny,
popełniając drobne błędy i zachowując
staranność w miarę swoich
możliwości.

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane
pojedynczych wyrazów z rozdziału 6
wspomagane obrazkami i stara się pisać
po śladzie nazwy zwierząt, kolorów,
popełniając liczne błędy, nie zachowując
właściwej staranności.

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy
pisane wyrazów z rozdziału 6,
popełniając wielokrotnie błędy i nie stara
się pisać po śladzie nazw zwierząt,
kolorów lub robi to niechlujnie.
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