
 

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

OCENY OPISOWE KLASY 1 

 

ZNAKOMICIE (Z) 

PRACA NA LEKCJI: 

Uczeń wykazuje się wiadomościami 

i umiejętnościami obejmującymi lub 
wykraczającymi ponad poziom klasy pierwszej. 

Uczeń chętnie i aktywnie uczestniczy w 

zajęciach. 
Uczeń rozumie polecenia wydawane w języku 
angielskim oraz właściwie na nie reaguje. 
Uczeń bierze udział we wszystkich, grach i 
zabawach na lekcji. 

Uczeń współpracuje z innymi dziećmi, chętnie 
wykonuje dodatkowe zadania. 

Uczeń wykonuje wszystkie zadania 

samodzielnie. 

Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć (ma 
podręcznik i zeszyt ćwiczeń oraz odrobioną 
pracę domową) 
KOMUNIKACJA: 

W komunikacji uczeń stosuje znane mu słowa 

i zwroty w języku angielskim. 
Znajomość słownictwa oraz struktur 

leksykalno-gramatycznych wykracza poza 

program nauczania obowiązujący na danym 

poziomie. 

 

BRAWO (B) 

PRACA NA LEKCJI: 

Uczeń chętnie i aktywnie uczestniczy 

w zajęciach. 
Uczeń rozumie większość poleceń 
wydawanych w języku angielskim i właściwie 
na nie reaguje. 

Uczeń bierze udział w grach i zabawach na 
lekcji. 

Uczeń współpracuje z innymi dziećmi, czasami 
wykonuje dodatkowe zadania. 

Uczeń wykonuje prawie wszystkie zadania 
samodzielnie. 

Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć (ma 
podręcznik i zeszyt ćwiczeń oraz odrobioną 
pracę domową) 
KOMUNIKACJA: 

W komunikacji uczeń stosuje znane mu z lekcji 
słownictwo, potrafi recytować wierszyki oraz 
zaśpiewać znane mu piosenki. 
Znajomość słownictwa oraz struktur 
leksykalno-gramatycznych jest odpowiednia 

dla programu nauczania obowiązującego na 
danym poziomie. 

 

 

 

POPRAWNIE(P) 

PRACA NA LEKCJI: 

Uczeń chętnie uczestniczy w zajęciach, 
rozumie niektóre polecenia i zadania, które 
ma wykonać. 
Uczeń bierze udział w grach i zabawach na 
lekcji. 

Uczeń współpracuje z innymi dziećmi podczas 

lekcji.   

Uczeń wykonuje niektóre zadania 
samodzielnie, pozostałe z pomocą nauczyciela. 
Uczeń jest zazwyczaj przygotowany do zajęć 
(ma podręcznik i zeszyt ćwiczeń oraz 
odrobioną pracę domową) 
KOMUNIKACJA: 

W komunikacji uczeń stosuje pojedyncze, 
znane mu z lekcji słowa w języku angielskim. 
Uczeń potrafi powiedzieć wierszyki oraz 
zaśpiewać znane mu piosenki. 
 

MUSISZ POPRACOWAĆ (M) 
PRACA NA LEKCJI: 

Uczeń uczestniczy w zajęciach, rozumie 
najprostsze polecenia i zadania, które ma 
wykonać. Zdarza mu się być 
nieprzygotowanym do zajęć (brak pracy 
domowej, brak podręcznika lub zeszytu 
ćwiczeń).  
KOMUNIKACJA: 

Uczeń zapamiętuje niektóre słowa i zwroty 

z lekcji oraz potrafi je odtworzyć. 
 

SŁABO (S) 

PRACA NA LEKCJI:  

Uczeń uczestniczy w zajęciach, ma kłopoty 

ze zrozumieniem poleceń wydawanych 

w języku angielskim oraz z właściwym na nie 
reagowaniem. Często jest nieprzygotowany 

do zajęć. 
KOMUNIKACJA: 

Uczeń ma problem z zapamiętaniem nowych 
słów oraz zwrotów z lekcji oraz właściwym ich 
odtworzeniu. 

 

BRAK POSTĘPÓW (X) 

PRACA NA LEKCJI:  

Uczeń nie pracuje na lekcji, nie rozumie 
poleceń wydawanych w języku angielskim, 

w związku z czym nie reaguje na nie. Jest 
bardzo często nieprzygotowany do zajęć. 
KOMUNIKACJA:  

Uczeń nie zapamiętuje żadnych słów ani 
zwrotów z lekcji. 


