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PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

I etap edukacyjny: klasy I–III 

Treści nauczania – klasa I szkoły podstawowej 

Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem. Uczeń kończący klasę I: 

1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 

2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; 

3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; 

4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej 

Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III: 

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego); 

2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 

3) rozumie wypowiedzi ze słuchu:  

a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,  

b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,  

c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, 

d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video); 

4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania; 

5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze 

udział w miniprzedstawieniach teatralnych; 

6) przepisuje wyrazy i zdania; 

7) w nauce języka obcego nowożytnego potrafi  korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;  

8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 
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Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 
dla klas I-III SP w Łętowem 

NAUCZYCIEL: Anna Bielak 

 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem programowych oraz systemem oceniania na lekcjach j. angielskiego. 

2. Bieżące ocenianie obejmuje: 

 Odpowiedź ustna 

a. 4-5 oceny w semestrze 

b. zakres wiadomości: szczegółowo trzy ostatnie lekcje oraz ogólnie materiał z bieżącego rozdziału 

c. do odpowiedzi ustnych zalicza się także znajomość słów piosenek oraz wierszyków 

d. poprawa oceny jest możliwa i następuje z inicjatywy ucznia, obie oceny są wpisywane do dziennika 

 Kartkówka 

e. 1 - 2 w semestrze 

f. może być przeprowadzona bez zapowiedzi 

g. obejmuje wiadomości z 1 - 3 ostatnich lekcji 

h. trwa nie dłużej niż 10min 

 Sprawdzian pisemny 

a. po każdym rozdziale  

b. 3-4 razy w semestrze 

c. zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem 

d. zakres materiału: wiadomości z całego rozdziału 

e. rodzaje zadań: zadania różnego rodzaju (otwarte i zamknięte) oraz o różnym stopniu trudności  

f. poprawa oceny możliwa jest w formie pisemnej i ustnej 

g. prace uczniów pozostają do wglądu u nauczyciela do końca roku 

h. W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną ocenę: 

0 – 30% -- ocena niedostateczna 

31 – 50% -- ocena dopuszczająca 

51 – 75% -- ocena dostateczna 

76 – 89% -- ocena dobra 

90 – 100% -- ocena bardzo dobra 

Jeżeli w pracy pisemnej jest zadanie na stopień celujący  to otrzymuje go uczeń, który uzyskał przynajmniej 90% wszystkich punktów i rozwiązał zadanie dodatkowe. 
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 Aktywność 

a. każdy uczeń może dostać ocenę za pracę na lekcji, oceniany jest jednak tylko wtedy, gdy aktywność wynika z jego własnej inicjatywy 

b. za 5 „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą 

 Zadania domowe 

a. oceniane są kilka razy w semestrze  

b. pod uwagę brana jest poprawność merytoryczna oraz estetyka pracy  

c. za zadanie domowe można otrzymać „plusy” i „minusy”; 5 „znaczków” składa się na ocenę 

 Poprawne prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń 

3. W ciągu semestru uczeń powinien zdobyć przynajmniej 6 ocen  (w miarę możliwości z różnych form oceniania). 

4. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowo roczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

ocen ze sprawdzianów, a w przypadku oceny końcowej (rocznej) również oceny semestralnej. 

5. Na każdą lekcję uczeń zobowiązany jest przynosić: podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy. 

6. Każdy uczeń zobowiązany jest do estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń, w których zamieszcza notatki z lekcji oraz zadania 

domowe. 

7. Jeżeli uczeń uzyska wysokie wyróżnienie w konkursie przedmiotowym może uzyskać ocenę celującą na koniec semestru bądź roku szkolnego. 

8. Jeżeli uczeń opuści 50% zajęć, może być nieklasyfikowany z przedmiotu. 

9. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny znajdują się u nauczyciela przedmiotu oraz w bibliotece szkolnej i są dostępne do wglądu rodziców/opiekunów 

uczniów SP w Łętowem. 

 

 


