
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W HAJNÓWCE 

 Podstawa prawna opracowania przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej. 

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 2017. 

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

4. Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-8 „Program nauczania języka angielskiego 

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej”. 

 

Cele nauczania 

 

Cele edukacyjne drugiego etapu szkoły podstawowej i zadania szkoły 

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej powinien zmierzać 

do: 

* otwarcia uczniom oczu na świat i poszerzania ich doświadczeń poprzez kontakt z nauką języka 

angielskiego oraz kulturą i obyczajowością krajów anglojęzycznych (w ten sposób program 

nauczania sprzyja porozumieniu między narodami i tolerancji wobec różnic kulturowych); 

* przygotowania uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w różnych sytuacjach 

życiowych; 

* stworzenia podstaw do dalszej nauki języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej i 

później; 

• dostarczenia uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich 

dalszej nauce języka. 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 r. określa pięć 

obszarów rozwijania kompetencji językowej uczniów: 

I. Znajomość środków językowych 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

II. Rozumienie wypowiedzi 

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie 

języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi 



Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, 

w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

IV. Reagowanie na wypowiedzi 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

V. Przetwarzanie wypowiedzi 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

 Szczegółowe kryteria oceniania w obszarach rozwijania kompetencji językowej uczniów: 

 

Skala 

ocen 

Gramatyka i słownictwo 

Umiejętności ucznia: 

6 - uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie 

materiału 

- z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem 

gramatycznym i logicznym 

- posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania i 

potrafi go wykorzystać w praktyce 

- zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i 

wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet 

- wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach 

językowych 

- bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe 

wykraczające poza wymagany poziom 

- niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji 

5 - uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie 

materiału 

- buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym 

i logicznym 

- zna słownictwo określone programem nauczania i potrafi je wykorzystać 

 w praktyce 

- czasami wykonuje dodatkowe prace projektowe 

- zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe 

- bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach 

4 - prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w 

rozkładzie materiału 

- buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem 

gramatycznym i logicznym 

- zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj poprawnie 

używa ich w praktyce 

- przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace 

projektowe 

- przeważnie chętnie uczestniczy w zajęciach 

3 - zna i potrafi operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi 

określonymi w rozkładzie materiału 



- buduje zdania, które nie zawsze są spójne - zdania zawierają błędy gramatyczne 

i logiczne, które czasami zakłócają sens przekazu 

- na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym 

zakresie 

- nieregularnie wykonuje prace domowe i projektowe – prace zawierają błędy 

- rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach 

2 - słabo zna struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma 

problemy z wykorzystaniem ich w praktyce 

- zdania, które buduje są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem 

gramatycznym i logicznym – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy 

- dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem 

- potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań 

gramatycznych i leksykalnych 

- sporadycznie odrabia prace domowe i projektowe 

- nie uczestniczy aktywnie w zajęciach – nie zgłasza się do zadań, a zmuszany do 

odpowiedzi, popełnia wiele błędów 

1 - nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w 

rozkładzie materiału 

- nie zna podstawowych słów i wyrażeń 

- nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela 

- bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe, które zawsze zawierają 

błędy uniemożliwiające zrozumienie treści 

 

Skala 

ocen 

Czytanie 

Umiejętności ucznia: 

 

6 

- regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły 

anglojęzyczne, komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszonych wersjach 

- rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z 

tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora 

- na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania 

sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję 

- zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów 

-technika czytania – czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez 

przygotowania) 

- podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania 

5 - czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla 

przyjemności teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier, czasopisma 

anglojęzyczne, książki w uproszonych wersjach 

- rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, 

rozumie kontekst sytuacyjny, określa intencje autora 

- na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające 

różnego typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na 

pytania, określanie prawdziwości zdań i potrafi uzasadnić swoją decyzję 

- zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów 

- technika czytania – czyta prawidłowo 

- podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania 

4 - rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy 

wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, 

czasami ma problem z określeniem intencji autora 



- czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie 

tekstu typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na 

pytania, określanie prawdziwości zdań, choć przeważnie potrafi uzasadnić swoją 

decyzję 

- przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów 

- technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy 

-podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania 

3 - nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi 

znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst 

sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora 

- popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających 

bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, 

udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami 

potrafi uzasadnić swoją decyzję 

- czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów 

- technika czytania – czyta popełniając liczne błędy 

- czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji 

2 - z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub 

najprostsze zwroty 

- nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych 

zadań 

- przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia 

szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości 

zdań – najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji 

- sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów 

- technika czytania – czyta niechętnie popełniając bardzo liczne błędy 

zadań sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego 

  

1 - zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku 

- jeśli czyta to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi 

skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji 

- nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań 

sprawdzających poziom zrozumienia tekstu 

- niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy 

- nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów 

- technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, rażące 

błędy, uniemożliwiające zrozumienie 

 

Skala 

ocen 

Słuchanie 

Umiejętności ucznia: 

6 - potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach 

anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w podręczniku takich 

jak: piosenki, filmy, proste skecze 

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować 

- potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie 

zareagować 

- na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie 

zadania 



sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór 

- z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację 

- bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania 

5 - potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach 

anglojęzycznych zawartych w podręczniku 

- rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie 

zareagować 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

- na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające typu: 

ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie 

prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki 

brakującymi informacjami – uczeń potrafi uzasadnić swój wybór 

- rozróżnia dźwięki i intonację 

- aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania 

4 - potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na 

materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku 

- rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie 

zareagować 

- zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

- na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań 

sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na 

pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, 

uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zazwyczaj potrafi uzasadnić 

swoją decyzję 

- rozróżnia większość dźwięków 

- przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania 

3 - potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na materiałach 

anglojęzycznych zawartych w podręczniku 

- nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens 

- nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie 

odpowiednio zareagować 

- nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego 

- na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania 

sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na 

pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, 

uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – popełnia przy tym błędy i nie 

zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór 

- mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, ma problemy 

z koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu 

2 - nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na materiałach 

anglojęzycznych zawartych w podręczniku 

- zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu 

- zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować 

- sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego 

- na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań 

sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na 

pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, 

uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zwykle zgaduje, popełniając 

przy tym bardzo liczne błędy, potrzebuje pomocy 

- zwykle nie rozróżnia dźwięków 



- uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze 

słuchu 

1 - nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie 

jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych 

w podręczniku 

- nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z 

podpowiedziami 

- jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich 

podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi 

- nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego 

- błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą 

nauczyciela 

-nie rozróżnia dźwięków 

-uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy 

 

Skala 

ocen 

Mówienie 

Umiejętności ucznia: 

6 - swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy 

tym dużą dokładność językową i zasób słownictwa 

- poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe 

- ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć 

- w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany 

- w sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne 

tematy 

5 - dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym 

dokładność językową 

- potrafi dość płynnie i bez zahamowań mówić na tematy określone w rozkładzie 

materiału 

- dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału 

- ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć 

- w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany 

- w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji 

na różne tematy 

4 - mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem 

- dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji w 

zakresie opisanym w rozkładzie materiału 

- można go zazwyczaj zrozumieć 

- potrafi włączyć się do rozmowy 

- w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny 

- na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne 

tematy 

3 - uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami 

- posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz 

- wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału 

- w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie pracę, 

posługując się językiem ojczystym 

-rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów 

językowych 

2 - uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy 



- popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie 

- czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty 

- czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych, 

lecz na ogół nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet 

potrafi ją dezorganizować 

- nie zabiera głosu w rozmowie 

1 - uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet 

najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela 

- wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest 

niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat 

- zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela 

nawet kierowany podpowiedziami z jego strony 

- prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie 

 

Skala 

ocen 

Pisanie 

Umiejętności ucznia: 

6 - wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne – pisze dla przyjemności, np.: 

prowadzi pamiętnik, blog lub koresponduje z rówieśnikami z zagranicy 

- pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym 

- pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji 

- bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte 

w podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł 

- poziom prac wykracza poza wymagany materiał 

- bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają poza 

wymagany poziom 

5 - wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w 

rozkładzie materiału 

- potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedz 

- pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych 

- popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni i interpunkcji 

- chętnie wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku 

- zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe 

4 - prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące 

- wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które 

na ogół nie zakłócają przekazu 

- pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji 

- czasami wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku 

- przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe 

3 - pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat 

- stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych 

- wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które 

niekiedy zakłócają przekaz 

- tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji 

- czasami wykonuje prace domowe, które zawierają błędy 

2 - uczeń pisze sporadycznie i niechętnie 

- prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne 

- pisanie prac sprawia duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela 

- pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często 

zakłócają przekaz 



- teksty są źle zorganizowane i chaotyczne 

- popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy 

- rzadko odrabia prace domowe 

1 - nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na 

większość tematów zawartych w rozkładzie materiału 

- jeśli pisze, to prace ucznia są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów 

gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały 

- ma problemy przy przepisywaniu z tablicy 

- teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne 

- zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały 

- nie odrabia nawet najprostszych prac domowych - jeśli je wykona, obfitują one 

w rażące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści 

 

 Ocenianie: 

Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

Co oceniać? Jak oceniać? Jak często oceniać? 

prace klasowe 1-6 2-3 razy w semestrze 

kartkówki 1-6 na bieżąco (1-3 

ostatnie lekcje) 

prace domowe w z. ćwiczeń 1-6 na bieżąco 

odpowiedzi ustne 1-6 na bieżąco 

prace pisemne 1-6 1-2 razy w semestrze 

czytanie 1-6 na bieżąco 

dyktando 1-6 okazjonalnie 

prace projektowe 1-6 na bieżąco 

aktywność plusy, minusy na bieżąco 

 

100%-97%    6 celujący 

96%- 90%     5 bardzo dobry 

89%- 75%     4 dobry 

74%- 51%     3 dostateczny 

50%- 30%     2 dopuszczający 

29%- 0%       1 niedostateczny 

 Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje 

następujące zasady przeliczania procentów na ocenę:  

90% - 100% -   6  celujący.  

71% - 89% -     5  bardzo dobry 

55% - 70% -     4 dobry                                                                                                                      

40% - 54% -     3 dostateczny                                                                                                                 

20% - 39% -     2 dopuszczający                                                                                                        

19% - 0%  -      1 niedostateczny 

 

 

Przyjęto następujące wagi ocen cząstkowych dla poszczególnych form sprawdzających wiedzę i 

umiejętności: 



Forma aktywności Waga oceny cząstkowej 

- prace klasowe(testy,sprawdziany)                                  

-osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych (etap wojewódzki)                                               

-prace konkursowe 

                 4 

-kartkówki (słówka,gramatyczne)                                 

-odpowiedź ustna                                                

- prace samodzielne na lekcji (dłuższe 

wypowiedzi ustne i pisemne)                           

-osiągnięcia w konkursach (etap 

rejonowy, miejski)                                                             

-prezentacja multimedialna                               

-dłuższe pisemne prace domowe                      

-czytanie ze zrozumieniem                              

-projekt edukacyjny 

                 2 

- pisemne prace domowe                                 

-zeszyt                                                               

-praca w grupie                                                           

- udział, osiągnięcia w konkursach (etap 

szkolny)                                                                    

-aktywność na lekcji                                             

- kartkówki z jednego tematu 

                 1 

Oceny semestralne mogą być wystawiane na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg 

następującego schematu: 

 

Średnia ważona Ocena 

5,75 - 6,00 celujący 

4,75 - 5,74 bardzo dobry 

3,75 - 4,74 dobry 

2,75 - 3,74 dostateczny 

1,75 - 2,74 dopuszczający 

0 - 1,74 niedostateczny 

 

Uwagi: 

– uczeń otrzymuje od nauczyciela ustną informację zwrotną na temat bieżącej  pracy 

(kartkówki, prace domowe, wypowiedzi ustne, czytanie, dyktando), tj. co potrafi, czego nie 



umie i co ma zrobić, aby efekty nauki były lepsze. Po opracowaniu większej partii materiału i 

po jego pisemnym zaliczeniu (sprawdziany) uczeń otrzymuje taką informację na piśmie. 

– w ciągu semestru przewiduje się co najmniej dwie prace klasowe, zapowiadane uczniom min. 

tydzień przed planowanym terminem. Uczeń ma prawo do poprawienia każdego sprawdzianu 

w terminie 2 tygodni od daty uzyskania informacji o ocenie, na zasadach określonych w 

przedmiotowym systemie oceniania (tylko na ocenę bdb). Jeśli uczeń nie pojawi się w 

umówionym terminie na poprawie  bez uprzedniego usprawiedliwienia, traci możliwość 

poprawy. 

– uczeń ma prawo raz poprawiać dany sprawdzian w uzgodnionym z nauczycielem terminie,do 

dziennika wstawiana jest ocena wyższa od poprawianej. 

– kartkówki zapowiedziane nie są  do poprawienia, oprócz oceny niedostatecznej z kartkówek z 

gramatyki 

– oceny niedostateczne (z odpowiedzi ustnej, prac pisemnych, pracy domowej w zeszycie 

ćwiczeń, czytania) uczeń poprawia ustnie lub pisemnie przy tablicy w ciągu 2 tygodni od 

momentu wpisania oceny do dziennika. 

– 3 plusy za aktywność= celujący, 3 minusy= niedostateczny 

– uczniowi przysługuje dwa w ciągu semestru „nieprzygotowania” do zajęć bez podania 

przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i 

sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie lub brak pracy domowej na początku lekcji. 

(w przypadku nie zgłoszenia na początku lekcji- ocena niedostateczna.). 

– uczeń ma prawo zgłosić trzykrotny brak zeszytu w ciągu jednego semestru, za czwartym razem 

jest ocena niedostateczna. (w przypadku nie zgłoszenia na początku lekcji- ocena ndst.). 

– ocena z prac pisemnych i wypowiedzi ustnych przygotowanych po terminie jest obniżona o 

jeden stopień. 

– uczeń, który chce uzyskać ocenę wyższą na koniec semestru w przypadku, gdy ocena nie jest 

pełna, pisze test przekrojowy z opanowanego materiału 

– uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną na koniec I semestru musi zaliczyć zaległy materiał 

w ciągu miesiąca po feriach zimowych. 

– jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji, może być niesklasyfikowany z języka angielskiego. 

– ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, 

nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich 

możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości. 

– sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów przekazywane są uczniom, a za ich pośrednictwem rodzicom/prawnym 

opiekunom. Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego. 

– biorąc pod uwagę adaptację uczniów klas IV we wrześniu nauczyciele nie wystawia się ocen 

niedostatecznych, minusów tylko wskazuje uczniowi jak ma się dalej uczyć. 

 

Opracowanie – nauczyciele języka angielskiego 

 

 



 

 


