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OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z JĘZYKÓW OBCYCH 

W KLASACH I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 

 

Założone osiągnięcia uczniów: 

 

 

Szczegółowe cele nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej 

Cele nauczania na tym etapie dzielimy na dwie zasadnicze grupy: rozwijanie sprawności 

językowych oraz kształcenie i wychowanie zintegrowane. 

 

W zakresie sprawności językowych uczniowie powinni: 

- rozumieć język mówiony w zakresie wyznaczonym przez program nauczania, 

- umieć właściwie zareagować w podstawowych sytuacjach życia codziennego oraz 

sformułować prostą wypowiedź, 

- w określonym przez program kontekście sytuacyjno-tematycznym umieć naśladować wzorce 

wymowy jednostek leksykalnych i zdaniowych, 

- znaleźć potrzebną informację w tekście pisanym i słyszanym. 

 

W zakresie kształcenia i wychowania zintegrowanego uczniowie powinni: 

wykorzystywać i rozwijać posiadane zdolności werbalne, muzyczno-ruchowe, manualne itp. w 

trakcie nauki języka uczyć się współdziałania w grupie rówieśników podczas wykonywania 

zadań językowych. 

 

Założenia programowe 

Rozwijanie sprawności językowych 

Program kładzie nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych, ze szczególną 

uwagą skierowaną na sprawności mówienia i słuchania, zwłaszcza w początkowym etapie 

nauki języka. 

 

Sprawności:. 

Rozumienie ze słuchu 

Uczeń: 

- wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela w języku angielskim, 

- reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy, 

- rozumie sens bajek i historyjek (przy pomocy gestów i obrazków) nauczyciela, 

- rozumie wypowiedzi kolegów w klasie oraz nagrań audio- CD, 

 Potrafi wyróżnić najważniejsze informacje z tekstu słuchanego, 

 

Mówienie 

Uczeń: 

- potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem, 

- potrafi naśladować wymowę, 

- odpowiada na pytania pojedynczymi zwrotami i wyrażeniami, 

- umie nazwać i krótko opisać np. ludzi, 

- używa wybranych zwrotów i wyrażeń do komunikacji w klasie, 

- samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie, 
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Pisanie 

Uczeń: 

- przepisuje pojedyncze wyrazy i zdania z tablicy, 

- samodzielnie pisze bardzo krótki i prosty tekst, 

- wstawia wyrazy w luki w tekście według przedstawionego wzoru, 

 

Czytanie 

Uczeń: 

- czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka z fonetyczną, 

- rozumie powtarzane często polecenia pisemne, 

- śledzi tekst czytany nauczyciela i potrafi wskazać na przeczytane wyrazy, 

- czyta głośno proste zdania znane z interakcji w klasie lub często powracających tekstów 

mówionych, 

- czyta bardzo prosty, krótki tekst, 

 

Słownictwo 

Uczeń: 

- rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach i historyjkach choć nie wszystkie potrafi użyć, 

- rozpoznaje znaczenie napisanych słów, 

- umie zapisać słowa i pogrupować je w kategorie semantyczne, zestawić wyrazy 

przeciwstawne, 

- opanował(a) słownictwo wprowadzane w danym roku szkolnym,  

- przypomina sobie dawno poznane słowa, 

 - prowadzi słowniczek językowy,  

 

 

Funkcje oceniania 

Ocena w klasach I-III szkoły podstawowej pełni trzy funkcje: 

- informacyjną- co udało się dziecku poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć; jakie zdobyło 

umiejętności, co już potrafi, jak kontroluje to, co robi, jaki był jego/jej wkład pracy, 

- korekcyjną- co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty, 

- motywującą- zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość 

osiągnięcia sukcesu oraz dodaje dziecku wiary we własne siły. 

 

Sposób oceniania: 

W klasach I-III stosuje się system oceniania postępów edukacyjnych ucznia. 

Obserwacji i ocenie podlegają: 

- sprawności językowe- rozumienie tekstów słuchanych, mówienie, rozumienie tekstów 

pisanych, 

- umiejętności czytania i pisania, 

- praca domowa, praca na zajęciach i testy, 

- wkład pracy i zaangażowanie oraz kompetencja społeczna. 

 

 

Standardy wymagań na poszczególne oceny (ocena opisowa, punktowa): 

- na ocenę celującą- uczeń spełnia powyższe założenia osiągnięć ucznia. 

- na ocenę bardzo dobrą- uczeń potrafi poprawnie operować krótkimi i prostymi strukturami 

gramatycznymi, z łatwością rozróżnia dźwięki i reaguje na polecenia nauczyciela, sumiennie 

odrabia zadania domowe, wykazuje umiejętność pisania pojedynczych słów, aktywnie 

uczestniczy w lekcji, 
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- na ocenę dobrą- uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, w miarę 

poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela, poprawnie przepisuje pojedyncze zdania, 

- na ocenę dostateczną- uczeń potrafi operować niektórymi prostymi strukturami 

gramatycznymi, czasami używa słownictwa odpowiedniego do zadania, rozumie niektóre 

polecenia nauczyciela, 

- na ocenę dopuszczającą- uczeń wykazuje chęć uczestnictwa w zajęciach, popełnia wiele 

błędów językowo- skojarzeniowych, niesystematycznie odrabia zadania domowe, 

- na ocenę niedostateczną- uczeń nie spełnia wymagań podstawy programowej, nie odrabia prac 

domowych i unika pracy podczas zajęć. 

 

 

 

Nauczyciele zespołu języków obcych: Magdalena Andrearczyk, Viktoriia Shtainke, Paulina 

Jabłońska, Paulina Jaździewska, Vanda Matkovska-Straus, Ewelina Cendrowska,  Anna 

Chmielewska, Anna Piotrowska, Agnieszka Pezowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


