
Kryteria oceny z języka angielskiego 
 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu opanowania  
przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  
z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz dokonanych postępów.  
Kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów po klasie trzeciej/po cyklu kształcenia, to efekty określone w 
podstawie programowej.  
 
Leksyka W toku trzyletniego kształcenia uczeń stopniowo opanowuje treści leksykalne oraz:  
 potrafi połączyć słowo z jego semantyzującą wizualizacją (gest, obrazek, dźwięk),  

 potrafi łączyć słowa w grypy leksykalne,  
 potrafi wyszukać słowo niepasujące do danej grupy,  
 umie podać przeciwieństwa, np. dla przymiotników (big/small), kolorów (black/white),  
 przypomina sobie dawno wyuczone słownictwo,  

 tworzy własny słowniczek,  
 wie, że w uczeniu się słownictwa należy posługiwać się słownikiem, i potrafi z niego korzystać (wersje 
przeznaczone dla dzieci).  
 

W zakresie sprawności słuchania W toku trzyletniej nauki uczeń w różnym stopniu osiąga 
następujące umiejętności:  
 wyróżnia brzmienie języka angielskiego,  

 rozróżnia dźwięki, także w wyrazach brzmiących podobnie,  

 rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, wydawane w toku lekcji, jeżeli są elementami rutynowymi lub są 
poparte gestem,  

 rozumie krótkie wypowiedzi nauczyciela, pacynki, kolegów dotyczące identyfikacji osoby,  

 rozumie zwroty codzienne, takie jak przywitania i pożegnania,  

 rozumie ogólny sens wypowiedzi, jeżeli dotyczy ona spraw i przedmiotów z jego życia oraz jest poparta 
materiałem poglądowym,  

 rozumie treść historyjek obrazkowych oraz wychwytuje sens dialogów w nich zawartych,  

 rozumie treść nagrań, filmów, jeżeli dotyczą spraw dziecięcych i są wypowiadane w prostym, zrozumiałym 
języku, w wolnym tempie mówienia.  
 
W zakresie sprawności mówienia W toku trzyletniej nauki uczeń w różnym stopniu osiąga 
następujące umiejętności:  
 w ćwiczeniach rozwijających sprawność mówienia bierze udział chętnie, z zaangażowaniem i entuzjazmem,  

 potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem,  

 prawidłowo i starannie wymawia poszczególne słowa, jeżeli widzi ich poglądową semantyzację,  

 nazywa obiekty ze świata dziecięcego i potrafi je opisać w prostych słowach,  

 recytuje wiersze, rymowanki, śpiewa piosenki wraz z towarzyszącym im nagraniem i bez niego,  

 odpowiada na pytania pojedynczymi słowami i zdaniami z pomocą nauczyciela i bez niej,  

 samodzielnie zadaje proste pytania,  

 prowadzi ograniczoną komunikację w ramach wyuczonych zwrotów (zadaje pytania i odpowiada na nie),  

 odgrywa scenki, bierze udział w mini przedstawieniach,  

 podejmuje własne, kreatywne próby stosowania wyuczonych słów i zwrotów.  
 
 
 



 
W zakresie sprawności czytania  
W toku trzyletniej nauki uczeń w różnym stopniu osiąga następujące umiejętności:  
 wykazuje chęć czytania w języku angielskim,  

 rozpoznaje graficzny obraz prostych słów (czytanie globalne) oraz przyporządkowuje do niego właściwą 
ilustrację,  

 z pomocą nauczyciela i samodzielnie czyta pojedyncze wyrazy,  

 z pomocą nauczyciela i samodzielnie czyta proste zdania,  

 czyta głośno ze zrozumieniem,  

 czyta cicho ze zrozumieniem,  
 z pomocą nauczyciela i samodzielnie czyta krótkie teksty dostosowane do jego umiejętności oraz dotyczące 
spraw mu bliskich,  
 czyta z podziałem na role,  

 podejmuje wysiłek samodzielnego poszukiwania i przeglądania tekstów autentycznych (książeczki, 
czasopisma).  
 
W zakresie sprawności pisania  
W toku trzyletniej nauki uczeń w różnym stopniu osiąga następujące umiejętności:  
 zna alfabet i potrafi przeliterować proste słowa (trzy-, czteroliterowe),  

 prowadzi zeszyt lub wypełnia zeszyt ćwiczeń starannie i z zaangażowaniem,  

 przepisuje pojedyncze wyrazy,  
 wstawia litery w luki w wyrazach,  

 wstawia brakujące wyrazy w luki w krótkich (jedno-, dwuzdaniowych) tekstach.  
 
W zakresie kompetencji „uczenia się”  
W toku trzyletniej nauki uczeń w różnym stopniu osiąga następujące umiejętności i stopniowo kształtuje 
właściwe postawy:  
 ma świadomość zależności rzetelnej pracy na lekcji z osiągniętymi wynikami,  
 jest zmotywowany i stara się pracować rzetelnie,  
 potrafi skoncentrować się i na dłużej utrzymać uwagę na przekazywanych treściach,  
 umie przeciwstawić się elementom odwracającym jego uwagę,  

 zna własne preferencje co do sposobu uczenia się i je stosuje,  
 potrafi stawiać hipotezy (zgadywanie) oraz je weryfikować w toku pracy,  
 ma pozytywny stosunek do uczenia się metodą prób i błędów, umie skorygować własne błędy,  
 potrafi stosować samoocenę,  
 sam poszukuje okazji do uczenia się języka angielskiego w codziennym życiu (czyta książki, ogląda bajki w 
oryginalnej wersji językowej).  
 
W wyniku realizacji treści proponowanego materiału dydaktycznego, w toku zaprojektowanego w 
scenariuszach zajęć procesu dydaktycznego, przy użyciu właściwych metod i technik nauczaniu, w ramach 
poszczególnych sprawności językowych uczeń powinien, w stopniu całkowitym, średnim lub minimalnym, 
rozwijać swoje umiejętności językowe. Należy pamiętać, że tempo przyrostu wiedzy i kompetencji nie jest na 
tym etapie takie samo dla każdego ucznia. Ze względu na cechy i różnice rozwojowe oraz indywidualne 
predyspozycje, a także indywidualny profil osobowościowy każdego ucznia, proces nabywania i utrwalania 
wiedzy jest nierówny i ma odmienną dynamikę dla każdego dziecka. Należy także pamiętać, że 
charakterystyczny dla tej grupy wiekowej przyrost wiadomości i kompetencji nie jest linearny. 


