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Kryteria oceniania w klasach 1 - 3 w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie 

 JĘZYK ANGIELSKI 
Obowiązujące wyposażenie na zajęciach 

Podręcznik, zeszyt dwiczeo, przybory do pisania: ołówek (długopis), kredki, klej, nożyczki, zeszyt przedmiotowy 

(jeśli jest zalecony przez nauczyciela prowadzącego). 

 

Metody i formy sprawdzania osiągnięd uczniów w klasach I-III 

 Pisemne: sprawdzian, praca klasowa, kartkówka, zadanie domowe.  

 Ustne: dialogi, odpowiedzi na pytania, opis, recytacje, piosenki, rymowanki. 

 Zadania dodatkowe: projekty, plakaty i inne. 

 Aktywnośd: ocenianie na podstawie obserwacji nauczyciela. 

 Praca ucznia (jego umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania, jego praca na lekcji – w dwiczeniach, 

podręczniku, zeszycie, jego aktywnośd) oceniana jest poprzez oceny cząstkowe. 

 

Oceniane są: 

- umiejętności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie; 
- praca na lekcji (w tym między innymi: w dwiczeniach, w podręczniku, w zeszycie);  
- sprawdziany, kartkówki, prace domowe; 
- aktywnośd na lekcji. 
 

Ocena semestralna i roczna jest ocena opisową. 

 

W klasie I uczeo nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 
a) poziom wybitny: rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi 

wydawad kolegom polecenia w języku angielskim, zna w mowie i bezbłędnie wymawia wszystkie poznane 

na lekcjach słówka oraz inne, które nie były przedstawione/utrwalane na lekcji, ale dotyczą realizowanego 

tematu, bezbłędnie recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki 

i piosenki, rozumie wszystkie słowa poznane na lekcji oraz inne, które nie były przedstawione/utrwalane  na 

lekcji, ale dotyczą realizowanego tematu, rozumie ze szczegółami wszystkie poznane na lekcjach historyjki, 

starannie i bezbłędnie wykonuje wszystkie prace plastyczne tj. kolorowanki, kartki okolicznościowe itp., ze 

szczególną starannością wykonuje zadania w podręczniku i zeszycie dwiczeo, wykazuje się dużą 

samodzielnością i inwencją przy wykonywaniu prac plastycznych, 

 

b) poziom pełny: rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, prawidłowo na nie reaguje, zna w mowie 

wszystkie poznane na lekcjach słówka, a wymawiając je nie popełnia błędów lub popełnia tylko nieliczne 

błędy sporadycznie, recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki 

i piosenki nie popełniając przy tym istotnych błędów, rozumie wszystkie słowa poznane na lekcji; rozumie 

ogólny sens wszystkich poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, 

przedmiotami, starannie wykonuje wszystkie prace plastyczne oraz zadania w podręczniku i zeszycie 

dwiczeo nie popełniając przy tym znaczących błędów, 

 

c) poziom zadowalający: rozumie większośd poleceo używanych w klasie, poprawnie na nie reaguje, zna 

większośd poznanych na lekcjach słówek, a wymawiając je popełnia tylko nieliczne błędy, recytuje/śpiewa 

z pamięci większośd wierszyków, rymowanek i piosenek popełniając przy tym nieliczne błędy, rozumie 

większośd słów poznanych na lekcji; rozumie ogólny sens większości poznanych na lekcjach historyjek, gdy 

są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami, stara się jak najlepiej wykonywad wszystkie prace 

plastyczne oraz zadania w podręczniku i zeszycie dwiczeo, popełniając nieliczne błędy,  
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d) poziom słaby: rozumie niektóre polecenia używane w klasie i stara się na nie reagowad, zna większośd 

poznanych na lekcjach słówek, lecz popełnia błędy w wymowie, recytuje/śpiewa z pamięci niektóre 

wierszyki, rymowanki i piosenki popełniając błędy, rozumie nieliczne słowa poznane na lekcji; rozumie 

ogólny sens niektórych poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, 

przedmiotami, stara się wykonywad wszystkie prace plastyczne oraz zadania w podręczniku i zeszycie 

dwiczeo popełniając czasami błędy, 

 

e) poziom bardzo słaby: stara się reagowad na polecenia, chod często ma z tym problemy, zna tylko 

niektóre poznane słówka, a wymawiając je popełnia często błędy, recytuje/śpiewa pamięci wybrane, 

nieliczne wierszyki, rymowanki i piosenki lub ich fragmenty popełniając błędy, nie rozumie większości słów 

poznanych na lekcji; stara się zrozumied ogólny sens poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one 

wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami, dodatkowym komentarzem w języku polskim, wykonując 

prace plastyczne popełnia, pomimo starao, błędy, 

 

f) poziom niezadowalający: nie stara się rozumied poleceo i nie wykonuje ich, nie zna większości poznanych 

na lekcjach słówek, nie potrafi powtórzyd usłyszanego słowa za wzorem, nie zna żadnych poznanych na 

lekcjach wierszyków, rymowanek ani piosenek, nie rozumie słów poznanych na lekcji, nie rozumie ogólnego 

sensu żadnych poznanych na lekcjach historyjek, niesystematycznie i niestarannie wykonuje prace 

plastyczne i zadania w zeszycie dwiczeo, 

 

aktywnośd na lekcjach  

Od wszystkich uczniów oczekuje się zaangażowania w zajęcia w zależności od indywidualnych możliwości. 

 

 

W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, 

czytanie, pisanie, mówienie, czyli wypowiadanie się i prowadzenie dialogu 

a) poziom wybitny: rozumie wszystkie polecenia używane w klasie (oraz zna różnorodne polecenia 

używane w szkole), bezbłędnie werbalnie i niewerbalnie na nie reaguje, potrafi wydawad kolegom 

polecenia w języku angielskim, rozumie wszystkie słowa,wyrażenia i różnorodne wypowiedzi w języku 

angielskim poznane na lekcji oraz inne, które nie były przedstawione/utrwalane na lekcji, ale dotyczą 

realizowanego tematu, rozumie ze szczegółami wszystkie poznane na lekcjach historyjki, domyśla się 

znaczenia z kontekstu, zna w mowie i bezbłędnie wymawia wszystkie poznane na lekcjach słówka 

i wyrażenia oraz inne, które nie były przedstawione/utrwalane na lekcji, ale dotyczą realizowanego tematu, 

bezbłędnie recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki, 

potrafi samodzielnie zadawad proste pytania i udzielad odpowiedzi w zakresie realizowanego tematu oraz 

takie, które wykraczają poza poznane struktury gramatyczne, chętnie i twórczo bierze udział w mini 

przedstawieniach teatralnych (jeśli są one organizowane), czyta bezbłędnie i ze zrozumieniem wszystkie 

poznane na lekcjach wyrazy, krótkie zdania i frazy (między innymi występujące w historyjkach 

i miniksiążeczkach) oraz inne, które nie były przedstawione/utrwalane na lekcji, ale dotyczą realizowanego 

tematu, rozumie w pełni ogólny sens prostych tekstów, dialogów, potrafi odnaleźd konkretną informację 

w tekście, bezbłędnie pisze wszystkie poznane wyrazy, krótkie zdania i frazy, samodzielnie pisze zdania 

w ramach poznanych struktur, bezbłędnie odwzorowuje wszystkie konstrukcje zdaniowe w połączeniu 

z uzupełnieniem brakujących informacji, bardzo starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy 

i zeszyt dwiczeo, chętnie współpracuje z kolegami w czasie lekcji, zawsze odrabia zadania domowe, bardzo 

starannie wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne wykazując się przy tym inicjatywą 

i pomysłowością, chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami pomagając kolegom w nauce, 



3 
 

b) poziom pełny: rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, prawidłowo (werbalnie i niewerbalnie) na 

nie reaguje, rozumie wszystkie słowa, wyrażenia i różnorodne wypowiedzi w języku angielskim poznane na 

lekcji, rozumie ogólny sens wszystkich poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, 

gestami, przedmiotami, prawidłowo rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także 

w nagraniach audio i wideo), zna w mowie wszystkie poznane na lekcjach słówka, wyrażenia, a wymawiając 

je nie popełnia błędów lub popełnia tylko nieliczne błędy sporadycznie, recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie 

poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki nie popełniając przy tym istotnych błędów, bezbłędnie 

zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, chętnie bierze udział w mini 

przedstawieniach teatralnych (jeśli są one organizowane), czyta bezbłędnie i ze zrozumieniem wszystkie 

poznane na lekcjach wyrazy, krótkie zdania i frazy (między innymi występujące w historyjkach 

i miniksiążeczkach), rozumie w pełni ogólny sens prostych tekstów, dialogów, potrafi odnaleźd konkretną 

informację w tekście, bezbłędnie przepisuje poznane wyrazy, krótkie zdania i frazy, samodzielnie pisze 

wyrazy i zdania w oparciu o podane wzory, bezbłędnie odwzorowuje wszystkie konstrukcje zdaniowe 

w połączeniu z uzupełnieniem brakujących informacji, bardzo starannie i systematycznie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy i zeszyt dwiczeo, chętnie współpracuje z kolegami w czasie lekcji, zawsze odrabia zadania 

domowe, bardzo starannie wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne, 

 

c) poziom zadowalający: rozumie większośd poleceo używanych w klasie, poprawnie na nie reaguje, 

rozumie większośd słów, wyrażeo i różnorodnych wypowiedzi w języku angielskim poznanych na lekcji, 

rozumie ogólny sens większości poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, 

gestami, przedmiotami, zna większośd poznanych na lekcjach słówek, wyrażeo, a wymawiając je popełnia 

tylko nieliczne błędy, recytuje/śpiewa z pamięci większośd wierszyków, rymowanek i piosenek popełniając 

przy tym nieliczne błędy, zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów popełniając 

nieliczne błędy, chętnie bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych (jeśli są one organizowane), 

czyta bezbłędnie i ze zrozumieniem większośd poznanych na lekcjach wyrazów, krótkich zdao i fraz (między 

innymi występujących w historyjkach i miniksiążeczkach)popełniając przy tym nieliczne błędy, rozumie 

ogólny sens prostych tekstów, dialogów, zazwyczaj potrafi odnaleźd konkretną informację w tekście, 

przepisuje bezbłędnie większośd wyrazów, zdao i fraz, w większości odwzorowuje konstrukcje zdaniowe 

w połączeniu z uzupełnieniem brakujących informacji, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy 

i zeszyt dwiczeo, chętnie współpracuje z kolegami w czasie lekcji, regularnie odrabia zadania domowe, 

wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne, 

 

d) poziom słaby: reaguje niewerbalnie na polecenia używane w klasie, rozumie nieliczne słowa, wyrażenia 

i wypowiedzi w języku angielskim poznane na lekcji lub rozpoznaje większośd poznanych na lekcjach 

zwrotów stosowanych na co dzieo, ale popełnia błędy posługując się nimi, rozumie ogólny sens niektórych 

poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami, zna większośd 

poznanych na lekcjach słówek i wyrażeo, lecz popełnia błędy w wymowie, recytuje/śpiewa z pamięci 

niektóre wierszyki, rymowanki i piosenki popełniając błędy, udziela odpowiedzi na pytania w ramach 

wyuczonych zwrotów, chętnie bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych (jeśli są one 

organizowane), czyta ze zrozumieniem wybrane fragmenty tekstów i pojedyncze wyrazy poznane na 

lekcjach,rozumie ogólny sens nielicznych prostych tekstów, dialogów, sporadycznie potrafi odnaleźd 

konkretną informację w tekście, przepisuje bezbłędnie nieliczne wyrazy, zdania i frazy, odwzorowuje 

nieliczne konstrukcje zdaniowe w połączeniu z uzupełnieniem brakujących informacji, stara się 

systematycznie prowadzid zeszyt przedmiotowy i zeszyt dwiczeo, stara się współpracowad z kolegami 

w czasie lekcji, zazwyczaj odrabia zadania domowe, stara się wykonywad wszystkie prace językowo-

plastyczne, 
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e) poziom bardzo słaby: stara się reagowad na polecenia, chod często ma z tym problemy, nie rozumie 

większości słów, wyrażeo, wypowiedzi poznanych na lekcji, z trudnością rozróżnia najczęściej używane 

wyrazy o podobnym brzmieniu, stara się zrozumied ogólny sens poznanych na lekcjach historyjek, gdy są 

one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami, dodatkowym komentarzem w języku polskim, zna tylko 

niektóre poznane słówka i wyrażenia, a wymawiając je popełnia często błędy, recytuje/śpiewa pamięci 

wybrane, nieliczne wierszyki, rymowanki i piosenki lub ich fragmenty popełniając błędy, z pomocą 

nauczyciela udziela odpowiedzi na pytania w ramach wyuczonych zwrotów, nie potrafi poprawnie 

przeczytad większości poznanych na lekcji wyrazów, krótkich zdao i fraz (między innymi występujących 

w historyjkach i miniksiążeczkach), zazwyczaj nie potrafi odnaleźd konkretnej informacji w tekście, nie 

potrafi przepisad większości wyrazów, zdao i fraz, nie potrafi odwzorowad większości konstrukcji 

zdaniowych w połączeniu z uzupełnieniem brakujących informacji, prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt 

dwiczeo, stara się wykonywad wyznaczone prace plastyczne, 

 

f) poziom niezadowalający: nie potrafi poprawnie reagowad na żadne polecenia używane na lekcjach, nie 

rozumie słów poznanych na lekcji, nie rozumie ogólnego sensu żadnych poznanych na lekcjach historyjek 

nawet,gdy są one wspierane obrazkami, gestami czy dodatkowym komentarzem w języku polskim, nie zna 

większości poznanych na lekcjach słówek i wyrażeo, nie zna żadnych poznanych na lekcjach wierszyków, 

rymowanek ani piosenek, nie potrafi zadawad pytao ani udzielad odpowiedzi w ramach wyuczonych 

wzorów, nie potrafi posługiwad się większością poznanych słówek, błędy w wymowie całkowicie 

uniemożliwiają komunikację, nie potrafi przeczytad nawet pojedynczych wyrazów poznanych na lekcji, nie 

rozumie ogólnego sensu prostych tekstów, nie potrafi odnaleźd konkretnej informacji w tekście, nie potrafi 

poprawnie odwzorowad pojedynczych wyrazów, zdao i fraz, nie prowadzi regularnie zeszytu 

przedmiotowego ani zeszytu dwiczeo, nie wykonuje żadnych obowiązkowych prac plastyczno-językowych, 

 

aktywnośd na lekcjach 

Od wszystkich uczniów oczekuje się zaangażowania w zajęcia w zależności od indywidualnych możliwości.  

 

 

W klasie III uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, 

czytanie, pisanie, mówienie, czyli wypowiadanie się i prowadzenie dialogu 

a) poziom wybitny: rozumie wszystkie polecenia używane w klasie (oraz zna różnorodne polecenia 

używane w szkole), bezbłędnie werbalnie i niewerbalnie na nie reaguje, potrafi wydawad kolegom 

polecenia w języku angielskim, rozumie wszystkie słowa,wyrażenia i różnorodne wypowiedzi w języku 

angielskim poznane na lekcji oraz inne, które nie były przedstawione/utrwalane  na lekcji, ale dotyczą 

realizowanego tematu, rozumie ze szczegółami wszystkie poznane na lekcjach historyjki, domyśla się 

znaczenia z kontekstu, zna w mowie i bezbłędnie wymawia wszystkie poznane na lekcjach słówka 

i wyrażenia oraz inne, które nie były przedstawione/utrwalane na lekcji, ale dotyczą realizowanego tematu, 

bezbłędnie recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki, 

potrafi samodzielnie zadawad proste pytania i udzielad odpowiedzi w zakresie realizowanego tematu oraz 

takie, które wykraczają poza poznane struktury gramatyczne, chętnie i twórczo bierze udział w mini 

przedstawieniach teatralnych (jeśli są one organizowane),czyta bezbłędnie i ze zrozumieniem wszystkie 

poznane na lekcjach wyrazy, krótkie zdania i frazy (między innymi występujące w historyjkach 

i miniksiążeczkach) oraz inne, które nie były przedstawione/utrwalane na lekcji, ale dotyczą realizowanego 

tematu, rozumie w pełni ogólny sens prostych tekstów, dialogów, potrafi odnaleźd konkretną informację 

w tekście, bezbłędnie pisze wszystkie poznane wyrazy, zdania i frazy, samodzielnie pisze zdania w ramach 

poznanych struktur i wykraczając poza nie, bezbłędnie odwzorowuje wszystkie konstrukcje zdaniowe 
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w połączeniu z uzupełnieniem brakujących informacji, bardzo starannie i systematycznie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy i zeszyt dwiczeo, chętnie współpracuje z kolegami w czasie lekcji, zawsze odrabia zadania 

domowe, bardzo starannie wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne wykazując się przy tym 

inicjatywą i pomysłowością, chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami pomagając kolegom w nauce , 

 

b) poziom pełny: rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, prawidłowo (werbalnie i niewerbalnie)na 

nie reaguje, rozumie wszystkie słowa, wyrażenia i różnorodne wypowiedzi w języku angielskim poznane na 

lekcji, rozumie ogólny sens wszystkich poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, 

gestami, przedmiotami, prawidłowo rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także 

w nagraniach audio i wideo),zna w mowie wszystkie poznane na lekcjach słówka, wyrażenia, a wymawiając 

je nie popełnia błędów lub popełnia tylko nieliczne błędy sporadycznie, recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie 

poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki nie popełniając przy tym istotnych błędów, bezbłędnie 

zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, chętnie bierze udział w mini 

przedstawieniach teatralnych (jeśli są one organizowane),czyta bezbłędnie i ze zrozumieniem wszystkie 

poznane na lekcjach wyrazy, krótkie zdania i frazy (między innymi występujące w historyjkach 

i miniksiążeczkach), rozumie w pełni ogólny sens prostych tekstów, dialogów, potrafi odnaleźd konkretną 

informację w tekście, bezbłędnie przepisuje poznane wyrazy, krótkie zdania i frazy, samodzielnie pisze 

wyrazy i zdania w oparciu o podane wzory, bezbłędnie odwzorowuje wszystkie konstrukcje zdaniowe 

w połączeniu z uzupełnieniem brakujących informacji, bardzo starannie i systematycznie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy i zeszyt dwiczeo, chętnie współpracuje z kolegami w czasie lekcji, zawsze odrabia zadania 

domowe, bardzo starannie wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne, 

 

c) poziom zadowalający: rozumie większośd poleceo używanych w klasie, poprawnie (werbalnie 

i niewerbalnie) na nie reaguje, rozumie większośd słów, wyrażeo i różnorodnych wypowiedzi w języku 

angielskim poznanych na lekcji, rozumie ogólny sens większości poznanych na lekcjach historyjek, gdy są 

one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami, zna większośd poznanych na lekcjach słówek, wyrażeo, 

a wymawiając je popełnia tylko nieliczne błędy, recytuje/śpiewa z pamięci większośd wierszyków, 

rymowanek i piosenek popełniając przy tym nieliczne błędy, zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach 

wyuczonych zwrotów popełniając nieliczne błędy, chętnie bierze udział w mini przedstawieniach 

teatralnych (jeśli są one organizowane),czyta bezbłędnie i ze zrozumieniem większośd poznanych na 

lekcjach wyrazów, krótkich zdao i fraz (między innymi występujących w historyjkach i miniksiążeczkach) 

popełniając przy tym nieliczne błędy, rozumie ogólny sens prostych tekstów, dialogów, zazwyczaj potrafi 

odnaleźd konkretną informację w tekście, przepisuje bezbłędnie większośd wyrazów, zdao i fraz, 

w większości odwzorowuje konstrukcje zdaniowe w połączeniu z uzupełnieniem brakujących informacji, 

systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt dwiczeo, chętnie współpracuje z kolegami w czasie 

lekcji, regularnie odrabia zadania domowe, wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne, 

 

d) poziom słaby: reaguje niewerbalnie na polecenia używane w klasie, rozumie nieliczne słowa, wyrażenia 

i wypowiedzi w języku angielskim poznane na lekcji lub rozpoznaje większośd poznanych na lekcjach 

zwrotów stosowanych na co dzieo, ale popełnia błędy posługując się nimi, rozumie ogólny sens niektórych 

poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami, zna większośd 

poznanych na lekcjach słówek i wyrażeo, lecz popełnia błędy w wymowie, recytuje/śpiewa z pamięci 

niektóre wierszyki, rymowanki i piosenki popełniając błędy, udziela odpowiedzi na pytania w ramach 

wyuczonych zwrotów, chętnie bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych (jeśli są one 

organizowane),czyta ze zrozumieniem wybrane fragmenty tekstów i pojedyncze wyrazy poznane na 

lekcjach,rozumie ogólny sens nielicznych prostych tekstów, dialogów, sporadycznie potrafi odnaleźd 
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konkretną informację w tekście, przepisuje bezbłędnie nieliczne wyrazy, zdania i frazy, odwzorowuje 

nieliczne konstrukcje zdaniowe w połączeniu z uzupełnieniem brakujących informacji, stara się 

systematycznie prowadzid zeszyt przedmiotowy i zeszyt dwiczeo, stara się współpracowad z kolegami 

w czasie lekcji, zazwyczaj odrabia zadania domowe, stara się wykonywad wszystkie prace językowo-

plastyczne, 

 

e) poziom bardzo słaby: stara się reagowad na polecenia, chod często ma z tym problemy, nie rozumie 

większości słów, wyrażeo, wypowiedzi poznanych na lekcji, z trudnością rozróżnia najczęściej używane 

wyrazy o podobnym brzmieniu, stara się zrozumied ogólny sens poznanych na lekcjach historyjek, gdy są 

one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami, dodatkowym komentarzem w języku polskim, zna tylko 

niektóre poznane słówka i wyrażenia, a wymawiając je popełnia często błędy, recytuje/śpiewa pamięci 

wybrane, nieliczne wierszyki, rymowanki i piosenki lub ich fragmenty popełniając błędy, z pomocą 

nauczyciela udziela odpowiedzi na pytania w ramach wyuczonych zwrotów, nie potrafi poprawnie 

przeczytad większości poznanych na lekcji wyrazów, krótkich zdao i fraz (między innymi występujących 

w historyjkach i miniksiążeczkach), zazwyczaj nie potrafi odnaleźd konkretnej informacji w tekście, nie 

potrafi przepisad większości wyrazów, zdao i fraz, nie potrafi odwzorowad większości konstrukcji 

zdaniowych w połączeniu z uzupełnieniem brakujących informacji, prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt 

dwiczeo, stara się wykonywad wyznaczone prace plastyczne, 

 

f) poziom niezadowalający: nie potrafi poprawnie reagowad na żadne polecenia używane na lekcjach, nie 

rozumie słów poznanych na lekcji, nie rozumie ogólnego sensu żadnych poznanych na lekcjach historyjek 

nawet,gdy są one wspierane obrazkami, gestami czy dodatkowym komentarzem w języku polskim; nie zna 

większości poznanych na lekcjach słówek i wyrażeo, nie zna żadnych poznanych na lekcjach wierszyków, 

rymowanek ani piosenek, nie potrafi zadawad pytao ani udzielad odpowiedzi w ramach wyuczonych 

wzorów, nie potrafi posługiwad się większością poznanych słówek, błędy w wymowie całkowicie 

uniemożliwiają komunikację, nie potrafi przeczytad nawet pojedynczych wyrazów poznanych na lekcji, nie 

rozumie ogólnego sensu prostych tekstów, nie potrafi odnaleźd konkretnej informacji w tekście, nie potrafi 

poprawnie odwzorowad pojedynczych wyrazów, zdao i fraz, nie prowadzi regularnie zeszytu 

przedmiotowego ani zeszytu dwiczeo, nie wykonuje żadnych obowiązkowych prac plastyczno-językowych, 

 

aktywnośd na lekcjach  

Od wszystkich uczniów oczekuje się zaangażowania w zajęcia w zależności od indywidualnych możliwości.  

 

 

Dokument został opracowany przez zespół nauczycieli języka angielskiego  w Szkole Podstawowej 

Nr 29 w Lublinie i przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 8 lutego 2016 roku. 


