
Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w Szkole 
Podstawowej nr 20  z Oddziałami Integracyjnymi  im. Bohaterów 

Westerplatte w Gorzowie Wielkopolskim 
 

I. Założenia ogólne 

1. PZO wspiera rozwój intelektualny i osobowościowy ucznia. 
2. Każdy uczeń pracuje na miarę swoich możliwości, by osiągnąć sukces szkolny. 
3. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o celach, 

zasadach  i założeniach przedmiotowego zasad oceniania z języka angielskiego. 
4. Ocena ma dostarczyć uczniowi  i jego rodzicom  informacji na temat postępów ucznia 

w nauce, jego uzdolnień i/lub trudności. 
5. Wymagania edukacyjne oparte są na nowej podstawie programowej z języka 

angielskiego. 
6. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów i rodziców do końca 

września danego roku szkolnego. 
7. Przedmiotowe zasady oceniania  z języka angielskiego są zgodne z WZO. 

 
II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu 
 

1. test/sprawdzian/praca klasowa 
2. kartkówka 
3. praca na lekcji 
4. czytanie: tłumaczenie/ze zrozumieniem 
5. zadanie domowe 
6. odpowiedź/wypowiedź ustna 
7. pisanie/wypowiedź pisemna 
8. nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych – stosuje się skrót np 
9. aktywność na lekcji 
10. zadania dodatkowe dla uczniów chętnych  
11.  konkursy  
12. projekty / prace projektowe  
13. praca w grupach  

 
III. Wagi ocen 
 

1. Test/sprawdzian/praca klasowa (waga 6) 
2. kartkówka (waga 4) 
3. praca na lekcji (waga 3) 
4. czytanie: tłumaczenie/ze zrozumieniem (waga 4) 
5. zadanie domowe (waga 2) 
6. odpowiedź/wypowiedź ustna (waga 5) 
7. pisanie/wypowiedź pisemna (waga 5) 
8. nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych – stosuje się skrót np (waga 3) 
9. aktywność na lekcji (waga 3) 
10. zadania dodatkowe dla uczniów chętnych (waga 5) 
11. konkursy (waga 6) 
12. projekty/prace projektowe (waga 4); lub, gdy oceniana jest osobno poprawność 

językowa i produkt finalny, wagi są odpowiednio 5 dla poprawności i 3 dla produktu 
finalnego) 



13. praca w grupach (waga 1) 
 

IV. Szczegółowe rozwiązania dotyczące aktywności uczniów 
 
1. TESTY, SPRAWDZIANY, PRACE KLASOWE, KARTKÓWKI 
 w półroczu można przeprowadzić do 8 testów; 
 ilość kartkówek w półroczu – według potrzeb nauczyciela i uczniów; 
 test obejmuje ostatnie 1, 2 rozdziały z podręcznika lub 5 ostatnich tematów; 

zapowiedziany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzony wpisem  
w dzienniku elektronicznym i lekcją powtórzeniową; czas pracy na teście – do 45 minut; 

 kartkówka może być niezapowiedziana, dotyczy trzech ostatnich tematów lub ostatnio 
omawianego zagadnienia,  czas trwania do 15 minut; kartkówka jest zamienna z oceną za 
odpowiedź ustną; 

 maksymalna ilość punktów w pracach długich – 100; 
 maksymalna ilość punktów w kartkówkach – 30; 
 oceny bieżące, tak jak klasyfikacyjne, są pełne bez plusów i minusów; 
 skala % i oceny jest następująca: 
od 0% do 40% - ocena niedostateczna 
od 41% do 50% - ocena dopuszczająca 
od 51% do 70% - ocena dostateczna 
od 71% do 84% - ocena dobra 
od 85% do 95% - ocena bardzo dobra 
od 96% do 100% - ocena celująca 
 ocenę celującą z testu otrzymuje uczeń, który spełni jeden z poniższych warunków: 
uzyska 90 % możliwych do zdobycia punktów oraz bardzo dobrze wykona zadanie 
dodatkowe, jeśli w teście było takowe zadane; 
uzyska 96 % możliwych do zdobycia punktów, jeśli w pracy nie było możliwości wykonania 
zadania dodatkowego; 
2.  PRACA NA LEKCJI 
 wypowiedzi w klasie: dialog, opis, streszczenie, opowiadanie, uczestnictwo w dyskusji; 
 zadania ustne i pisemne, np. ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, tłumaczenia, itd. 
3.  CZYTANIE (tłumaczenie/ze zrozumieniem) 
 indywidualnie według potrzeb nauczyciela i grupy; 
 obejmuje tekst, z którym uczeń zapoznaje się podczas lekcji lub wcześniej; 
4.  ZADANIA DOMOWE 
 ćwiczenia, projekty, prezentacje, wypracowania, własna twórczość, notatki, itd.; 
 zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej; 
 wykonywane są samodzielnie w domu; 
 stosowane w zależności od potrzeb; 
5.  ODPOWIEDZI / WYPOWIEDZI USTNE 
 może dotyczyć trzech ostatnich tematów lub ostatnio omawianego zagadnienia, a także 

opanowania tekstu na pamięć, np. alfabetu lub wiersza; 
 możliwość pytania ucznia 5 razy w okresie; 
6.  PISANIE/WYPOWIEDZI PISEMNE 
 indywidualnie według potrzeb nauczyciela i grupy; 
 obejmuje prace pisane podczas lekcji lub w domu; 
7. AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI 
 plusy za aktywność wpisywane są w dzienniku elektronicznym LUB ołówkiem na 

roboczej liście uczniów danej grupy / oddziału (nauczyciel może ją mieć w swoim 



terminarzu); po otrzymaniu trzech plusów wpisuje się ocenę bardzo dobrą, za pięć plusów 
ocenę celującą. Z aktywności nauczyciel może również wystawiać minusy. Za trzy 
minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Plusy i minusy z aktywności uczniowie 
zdobywają przez cały półrocze, a następnie nauczyciel podlicza je pod koniec półrocza  
i wystawia adekwatne oceny (plusy z minusami się znoszą). 

8.  NIEPRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 
 za nieprzygotowanie do lekcji uważa się: brak zeszytu, brak podręcznika, brak ćwiczeń, 

brak zadania domowego. Uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia nieprzygotowania przed 
lekcją. Nieprzygotowanie zwalnia ucznia również z niezapowiedzianych form 
odpytywania (ustnych bądź pisemnych).  

 Każdemu uczniowi przysługują 3 nieprzygotowania w półroczu, bez konsekwencji. Każde 
kolejne nieprzygotowanie będzie wpisane w dzienniku Librus jako ocena niedostateczna 
w kategorii „nieprzygotowanie do lekcji” z wagą 3. 

9.  PRACA W CAŁYM OKRESIE 
 nauczyciel może wystawić jedną ocenę na koniec każdego pórocza, podsumowującą 

całokształt pracy ucznia w tym okresie; 
10. PRACE DODATKOWE / ZADANIA DLA UCZNIÓW CHĘTNYCH 
 dodatkowe prace dostosowane tematycznie do bieżącego materiału i zainteresowań 

uczniów; zadawane indywidualnie według potrzeb nauczyciela i grupy; 
11. KONKURSY 
 obejmuje znaczące osiągnięcia ucznia w konkursach szkolnych oraz na szczeblu wyższym 

niż szkolny, a zatem w rejonie, województwie, kraju i poza nim; 
12. PRACE PROJEKTOWE 
 tematyka i zakres gramatyczno-leksykalny nawiązujące do bieżącego materiału; 
 w zależności od rodzaju i stopnia trudności projektu nauczyciel może podzielić pracę nad 

projektem na kilka etapów (np. praca nad tekstem na brudno i praca nad produktem 
końcowym); pracę projektową na każdym jej etapie uczeń oddaje w ustalonym przez 
nauczyciela terminie; 

 za projekt uczeń może otrzymać więcej niż jedną ocenę, jako że projekt może być 
wykonywany w kilku etapach; zatem oceniać można np. poprawność językową, produkt 
końcowy, wkład pracy, sposób prezentacji, itp. 

13. PRACA W GRUPACH 
 do pracy w grupach zaliczamy pracę w parach. Każda z osób znajdujących się w grupie 

zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnej pracy w produkt finalny lub wykonywane 
zadanie; 

 przykładowe zadania pracy grupowej to: dyskusja na zadany temat, gra planszowa, 
wspólne redagowanie tekstu, tłumaczenie tekstu itp. 

14. INFORMACJA ZWROTNA (element oceniania kształtującego) 
 raz na półrocze, zamiast stopnia w skali 1–6 (w ocenianiu bieżącym) każdy uczeń może 

otrzymać ocenę opisową – tzw. informację zwrotną, która powinna wskazywać potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz 
rozwijaniem uzdolnień; 

 w myśl zasad oceniania kształtującego, nauczyciel powinien uczniowi napisać informację 
zwrotną względem wykonanej przez niego pracy w formie komentarza; 

 w odróżnieniu do ocen standardowych, informację zwrotną w dzienniku elektronicznym 
wpisuje się w zakładce „ocena kształtująca”; 

 informacja zwrotna nie wlicza się do średniej i nie posiada wagi, ale jest widoczna wśród 
pozostałych ocen cząstkowych ucznia; 



 każdy nauczyciel sam decyduje, jakie zagadnienie szczegółowe będzie podlegało ocenie 
opisowej w danej grupie czy klasie; 

 przyjmuje się zasadę obowiązującą w ocenianiu kształtującym i podaje wtedy ocenę  
w formie informacji, w której: 
 wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia, 
 odnotowujemy to, co ze strony ucznia wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy, 
 wskazujemy, w jaki sposób uczeń powinien pracę poprawić (które ćwiczenia, na 

kiedy; możliwie dokładna informacja), 
 wskazujemy w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 
15. POZOSTAŁE USTALENIA 
Główne cechy oceny: 
a) nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za test, odpowiedź czy inną formę pisemną 
sprawdzania umiejętności i wiedzy; dopuszczalne jest jedynie wstawienie więcej niż jednej 
oceny za pracę projektową – (patrz: Punkt II podpunkt m); 
b) oceny z pisemnych prac kontrolnych są jawne dla ucznia i jego rodziców; 
c) uczeń otrzymuje pracę do wglądu podczas comiesięcznych spotkań i zebrań; 
d) prace pisemne nauczyciel ma obowiązek przechowywać przez cały rok szkolny. 
  
Częstotliwość oceniania: 
a) w tygodniu ze wszystkich przedmiotów uczeń może mieć zapowiedziane nie więcej niż 3 
prace pisemne obejmujące dłuższą partię materiału (testy); 
b) w ciągu jednego dnia może odbyć się 1 praca pisemna (kartkówka nie wlicza się do prac 
pisemnych); 
c) zmiana terminu prac pisemnych może odbyć się na życzenie uczniów i za zgodą 
nauczyciela z zastrzeżeniem, że przy ustaleniu nowego terminu nie obowiązują dwa pierwsze 
punkty. 
 
Terminy oddawania prac pisemnych: 
a) testy do 2 tygodni roboczych; 
b) kartkówki do 1 tygodnia roboczego; 
c) inne prace pisemne – do 2 tygodni roboczych; 
d) próbne egzaminy ósmoklasisty – do trzech tygodni. 
  
Zeszyt przedmiotowy  
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym: 
a) starannie notuje temat lekcji wraz z datą oraz wszelkie notatki wymagane przez 
nauczyciela, w tym zadania domowe; 
b) w zależności od umowy z nauczycielem uczeń powinien: 
numerować kolejne lekcje; 
podkreślać tematy; 
prowadzić zapis swoich osiągnięć (ocen) z tyłu zeszytu, np. w formie tabeli z nagłówkami: 
data, ocena, z czego, podpis nauczyciela, podpis rodzica lub prawnego opiekuna; 
Brak zeszytu uczeń zgłasza przed zajęciami, co jest odnotowywane jako nieprzygotowanie się 
ucznia do zajęć. 
 
Samodzielność 
 Uczeń ma obowiązek pisać i przygotowywać swoje prace samodzielnie. Uczeń, który 
przygotował swoją pracę niesamodzielnie, otrzymuje za nią ocenę niedostateczną i nie ma 
prawa do jej poprawy. 



   
Tryb poprawiania ocen bieżących: 
a) uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej uzyskanej  
z testu, w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni 
od daty jej wystawienia lub powrotu ucznia do szkoły; 
b) poprawioną ocenę (nawet, jeżeli uczeń ponownie otrzymał ocenę niedostateczną) 
odnotowujemy w dzienniku elektronicznym obok oceny poprawionej, korzystając z funkcji 
„popraw” (umieszczamy ocenę w kwadratowym nawiasie), przy czym obydwie oceny brane 
są pod uwagę przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej; 
c) poprawy ocen nie mogą odbywać się kosztem innych lekcji; 
d) uczeń nie ma prawa przystąpić do poprawy testu w przypadku, gdy podczas tejże pracy 
pisemnej: 
pracował niesamodzielnie; 
korzystał z niedozwolonych źródeł („ściągał”); 
rozmawiał z innymi; 
korzystał z urządzeń elektronicznych; 
nie podjął próby rozwiązania pracy za pierwszym razem. 
e) uczeń nie ma prawa przystąpić do poprawy pracy, jeśli zostało zweryfikowane, że była ona 
przygotowana niesamodzielnie  
f) uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia dowolnej oceny raz w semestrze. 
Poprawiona ocena powinna być odnotowana w dzienniku elektronicznym obok oceny, 
korzystając z funkcji „popraw” (umieszczamy ocenę w kwadratowym nawiasie), przy czym 
obydwie oceny brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej  
i rocznej. 
 
Nieobecność na pracach obowiązkowych zadanych całej grupie /całemu oddziałowi 
a) jeśli uczeń nie pisze testu, kartkówki, wypowiedzi pisemnej oraz innych prac zadanych 
całemu oddziałowi lub grupie, ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć 
w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły; uczeń sam zgłasza się do nauczyciela, aby 
ustalić termin zaliczenia; 
b) jeśli uczeń nie przystąpi do ustalonej – zgodnie z powyższym punktem – procedury 
oceniania, otrzymuje ocenę niedostateczną; 
 
V. Dostosowanie przedmiotowych zasad oceniania do potrzeb uczniów  
z dysfunkcjami   

1. uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce (np. dyslektyk) powinien być oceniany 
według indywidualnie przyjętych dla niego zasad (np. w stosunku do uczniów z 
rozpoznaną dysleksją; ocena powinna dotyczyć przede wszystkim poprawności 
wypowiedzi ustnych i strony merytorycznej prac pisemnych); 

2. przy ocenie ucznia z deficytami rozwojowymi należy brać pod uwagę zalecenia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz jego indywidualne możliwości psychofizyczne; 

3. dla uczniów posiadających opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel 
języka angielskiego dostosowuje wymagania edukacyjne i dobór metod pracy z uczniem 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii ucznia; 

4. dla uczniów posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
nauczyciel przedmiotu we współpracy z wychowawcą tworzy Indywidualny Program 
Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), w którym zawarte są szczegółowe metody pracy  
z uczniem oraz zakres dostosowań wymagań edukacyjnych; IPET przechowywany jest  
u pedagoga szkolnego, wychowawcy i rodzica. 



5. w przypadku języka angielskiego, dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych uczniów może dotyczyć pracy z uczniem w zakresie: 
wypowiedzi pisemnej, wypowiedzi ustnej, odbioru tekstu czytanego, odbioru tekstu 
słuchanego, a ponadto doboru metod, form pracy i środków dydaktycznych, zewnętrzną 
organizację nauczania, np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej ławce, rodzaju 
pomocy i wsparcia podczas zajęć, sposobu przekazywania treści nauczania, warunków 
sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności, prac domowych oraz kryteriów oceniania. 
 

VI. Nieprzygotowanie uczniów do lekcji - ustalenia 
Uczeń ma możliwość trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji w półroczu, tj. 
braku pracy domowej, zeszytu przedmiotowego lub podręczników: 
1. wskutek wypadków losowych lub trudnej sytuacji rodzinnej; 
2. z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych; 
3. bez przyczyny: 
4. umowa o nieprzygotowaniu nie obowiązuje, jeżeli na daną lekcję był zapowiedziany test 

oraz w przypadku zadań domowych długoterminowych, np czytanie lektury, projekt, 
referat, itp.; 

5. uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, zwolniony jest z odpowiedzi ustnej lub 
pisemnej z bieżącego materiału, ale ma obowiązek uczestniczyć w bieżącej lekcji; 

6. testu i każdej innej pracy pisemnej oraz kartkówki nie pisze w danym dniu uczeń, który 
przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności; 

7. uczeń, który powraca do szkoły po dłuższej nieobecności, ustala z nauczycielem termin 
uzupełnienia braków – nie dłuższy niż dwa tygodnie; 

8. nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed zajęciami, w trakcie sprawdzania obecności; 
9. uczeń, który wykorzystał przysługujące mu nieprzygotowania, otrzymuje ocenę 

niedostateczną każdorazowo za brak zadania domowego 
 
VII. Wybrane kryteria aktywności ucznia  
1. Wypowiedzi ustne 

KOMUNIKACJA 
INTERAKTYWNA 

5p. Wypowiedź logicznie ułożona i na temat; pełne uczestnictwo 
w dyskusji, prawidłowe inicjowanie dyskusji i reagowanie na 
wypowiedzi partnera. 
  

4p. Wypowiedź w większości logicznie ułożona i na temat; w 
miarę aktywne uczestnictwo w dyskusji, inicjowanie dyskusji i 
reagowanie na wypowiedzi partnera. 
  

3p. Wypowiedź nie zawsze logicznie ułożona i na temat; niezbyt 
aktywne uczestnictwo w dyskusji, raczej brak inicjowania 
dyskusji i słabe reagowanie na wypowiedzi partnera. 
  

2p. Wypowiedź niezbyt logicznie ułożona i często nie na temat; 
słabe uczestnictwo w dyskusji, brak inicjowania dyskusji i 
bardzo słabe reagowanie na wypowiedzi partnera. 

0p. Wypowiedź w większości nielogiczna i nie na temat; brak 
uczestnictwa w dyskusji i reakcji na wypowiedzi partnera, 
wynikające z niezrozumienia. 



WYMOWA  
I PŁYNOŚĆ 

5p. Wymowa całkowicie zrozumiała, wypowiedź płynna, prawie 
bez zawahań. 

4p. Wymowa bardzo nieznacznie utrudnia zrozumienie, wypowiedź 
w miarę płynna z nieznacznymi zawahaniami.  

3p. Wymowa czasem utrudnia zrozumienie, wypowiedź z 
zawahaniami, zdarzają się zdania niedokończone. 

2p. Wymowa znacznie utrudnia zrozumienie, wypowiedź z 
zawahaniami, wiele zdań jest niedokończonych. 

0p. Wymowa prawie niezrozumiała, zbyt liczne zawahania, zdania 
w większości niedokończone. 

ZASÓB STRUKTUR 
JĘZYKOWYCH   
I POPRAWNOŚĆ 
JĘZYKOWA 
  

5p. Bogaty zasób struktur językowych, drobne błędy gramatyczne, 
wynikające głównie z ambitnej próby posłużenia się złożonym 
językiem. 

4p. Dobry zasób struktur językowych, sporadyczne błędy 
gramatyczne nie wpływające na zrozumienie przekazu.  

3p. Odpowiedni zasób struktur językowych, liczne błędy  
gramatyczne nie wpływające na zrozumienie przekazu. 

2p. Ograniczony zasób struktur językowych, błędy gramatyczne 
czasami utrudniające zrozumienie przekazu.  

0p. Zbyt ubogi zasób struktur językowych, Liczne  błędy 
gramatyczne znacznie utrudniające zrozumienie przekazu.  

ZASÓB 
SŁOWNICTWA 

5p. Bogaty zasób słownictwa. 

4p. Duży zasób słownictwa. 

3p. Odpowiedni zasób słownictwa. 

2p. Ograniczony zasób słownictwa. 

0p. Zbyt ubogi zasób słownictwa. 

 

2. Wypowiedzi pisemne 
Każda wypowiedź jest oceniana przez nauczyciela w następujących kryteriach: 
• treść 
• spójność i logika wypowiedzi 
• zakres środków językowych 
• poprawność środków językowych 
 
 
Treść: 
 



W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę do ilu podpunktów polecenia uczeń się odniósł 
w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w zadowalającym stopniu. 
Za wypowiedź przyznaje się od 0 do 4 punktów, zgodnie z poniższą tabelą: 
 
 

Do ilu podpunktów Ile podpunktów rozwinął? 

uczeń się odniósł? 3 2 1 0 

3 4 3 2 1 

2  2 1 1 

1   1 0 

0    0 

 

Przykładowo: wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 podpunktów i obydwa rozwinął, 
zostaje oceniona na 2 punkty. 
 

Spójność i logika wypowiedzi 

W ocenie spójności bierze się pod uwagę czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość 
dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między 
zdaniami/akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę czy i w jakim 
stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych 
myśli). 
 

2 p. 

Wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno 

na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu.  

  

1 p. 

Wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań 

oraz/lub całego tekstu.  

  

0 p. 

Wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest 

z fragmentów trudnych do powiązania w całość.  

  

 

Zakres środków językowych 



W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur 
leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi. 
 

2 p. 

Zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań.  

  

1 p. 

Ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki 

językowe o wysokim stopniu pospolitości.  

  

0 p. 

Bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu 

uniemożliwiający realizację polecenia.  

  

 
Pod pojęciem „precyzyjne sformułowania” rozumie się wyrażanie myśli z wykorzystaniem 
słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur o wysokim stopniu 
pospolitości, takich jak miły, interesujący, fajny. 
 
Poprawność środków językowych 

W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, 
leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. 
 

2 p. 

• brak błędów 

• nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające 

  komunikację 

1 p. 

• liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację 

• bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji  

   

0 p. 

• liczne błędy często zakłócające komunikację 

• bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację  

   



 

W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę orientacyjny stosunek 
liczby błędów do długości tekstu stworzonego przez zdającego. 

3. Rozumienie wypowiedzi słuchanych i pisemnych 

Stosuje się skalę procentową z godnie z kryteriami przedstawionymi w punkcie IV.1  

VIII. Wymagania na oceny szkolne 

1. Ocena celująca 

Uczeń: 
 posiada wiadomości i umiejętności w znacznym stopniu wybiegające poza zakres 

materiału obowiązujący w danej klasie, 
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
 potrafi wykorzystać obowiązujące na danym poziomie struktury leksykalne i gramatyczne 

w sposób bezbłędny, wzbogacając swoje wypowiedzi dodatkowymi elementami, 
 potrafi formułować dłuższe, płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy, 
 rozumie proste wypowiedzi wypowiadane przez rodzimych użytkowników języka, 
 domyśla się kontekstu znaczenia nieznanych słów, 
 czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty z życia codziennego i z prasy młodzieżowej, 
 pisze spójny i dobrze zorganizowany tekst zawierając wszystkie istotne punkty, nie 

popełniając błędów i stosując prawidłową interpunkcję, 
 estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 
 na sprawdzianach wykonuje dodatkowe zadania o większym stopniu trudności. 
 
2. Ocena bardzo dobra 
 
Uczeń potrafi: 
 poprawnie operować poznanymi strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi, 
 budować spójne zdania, 
 stosować szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania, 
 poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego, 
 z łatwością zrozumieć polecenia i komunikaty nauczyciela, 
 zdobywać informacje i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego, 
 mówić spójnie i płynnie posługując się poprawnym jezykiem, 
 podtrzymywać prostą rozmowę, 
 napisać spójny bezbłędny tekst o odpowiedniej długości stosując prawidłową 

interpunkcję, 
 estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
 samodzielnie korzystać ze słowników dwujęzycznych, 
 zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów przy czytaniu, 
 wydobyć z tekstu potrzebne informację, 
 domyślić się znaczenia słów na podstawie kontekstu. 
 
3. Ocena dobra 
 
Uczeń potrafi: 
 poprawnie operować większością prostych struktur, 



 budować krótkie zdania w większości przypadków spójne, 
 używać słownictwa odpowiedniego do zdania, 
 rozróżnić dźwięki, 
 na ogół poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego, 
 zrozumieć polecenia nauczyciela, 
 formułować krótkie, w miarę spójne wypowiedzi popełniając niekiedy zauważalne błędy, 
 napisać krótki tekst stosując na ogół prawidłową pisownię i interpretację, 
 estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
 korzystać ze słowników dwujęzycznych, 
 zrozumieć ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu, 
 zrozumieć większość kluczowych informacji w tekstach. 
 
4. Ocena dostateczna 
 
Uczeń potrafi: 
 poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami, 
 potrafi budować proste zdania, które są niespójne 
 używać wąskiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, 
 rozróżniać większość dźwięków, 
 zazwyczaj zrozumieć proste polecenia nauczyciela, ewentualnie poparte gestem, 
 odtworzyć wyuczone odpowiedzi posługując się częściowo poprawnym językiem, 
 zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi, które sa chaotyczne i niespójne, 
 napisać krótki tekst, który może zawierać błędy, 
 estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
 korzystać ze słownika dwujęzycznego, 
 zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu z pomocą słownika. 
 
5. Ocena dopuszczająca 
 
Uczeń potrafi: 
 użyć niewielka część słownictwa wprowadzonego w klasie, 
 zrozumieć proste słowa kierowane do niego powoli i wyraźnie przez nauczyciela, 
 z pomocą nauczyciela zrozumieć proste komunikaty, może jednak potrzebować 

powtórzenia tekstu, 
 zadawać proste pytanie i udzielać prostych odpowiedzi, które sa chaotyczne i niespójne, 
 z pomocą nauczyciela odtworzyć krótkie wyuczone odpowiedzi dla danej sytuacji  

z niewielkimi błędami, 
 rozróżnić niektóre dźwięki, 
 zrozumieć sens prostych słów, często z pomocą słownika, 
 w miarę swoich możliwości estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy 

i zeszyt ćwiczeń, 
 przy pomocy nauczyciela odpowiedzieć na zawarte w zeszycie ćwiczeń polecenia. 
 
6. Ocena niedostateczna 
 
Uczeń: 
 



 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym, a braki  
w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

 nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, 
 nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą. 
 

Tryb wystawiania i poprawiania ocen klasyfikacyjnych. Uzupełnienie 
 
Należy przede wszystkim pamiętać, że ocena śródroczna lub roczna: 
 jest wystawiana na koniec każdego półrocza z ocen uzyskanych w trakcie jego trwania; 
 jest podsumowaniem całokształtu pracy ucznia, co nie oznacza średniej ocen; 
 uczeń nie ma możliwości wykonania dodatkowych prac, czy poprawy ocen w terminie 

innym, niż ustalone w Wewnątrzszkolnym Zasadach Ocenianiu czy w Przedmiotowych 
Zasadach Oceniania z Języka  Angielskiego, a w szczególności na tydzień lub dwa przed 
wystawieniem ocen, dlatego tak ważna jest systematyczna nauka oraz poprawianie ocen  
z testów i sprawdzianów na bieżąco. 

 
Średnia wyliczana z uwzględnieniem wag w dzienniku elektronicznym: 
 jest decydująca w wystawieniu oceny śródrocznej lub rocznej; 
 wpływa na wystawienie oceny śródrocznej lub rocznej zgodnie z zasadami: 
średnia w przedziale 0,40 – 0,74 stopnia oznacza, iż decyzja o ocenie wyższej należy do 
nauczyciela; 
próg 0,39 stopnia i niżej oznacza bezwzględnie ocenę niższą. 
 
 na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel 

przedmiotu jest zobowiązany poinformować wychowawcę, a za jego pośrednictwem 
rodziców lub prawnych opiekunów, o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych  
i możliwościach ich poprawy (przekazanie informacji odnotowuje w dzienniku 
elektronicznym); 

 na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel ma 
obowiązek powiadomić uczniów o przewidywanych ocenach wyższych niż 
niedostateczne; potwierdzeniem jest wpis w dzienniku lekcyjnym w rubryce ‘temat’; 

 uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych, przy czym podstawę starania się o wyższą niż przewidywana 
roczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu stanowić może: 
 długa choroba (nieobecność usprawiedliwiona zgodnie wymaganiami szkoły); 
 przypadki losowe, np. choroba w rodzinie, śmierć najbliższych. 

 wszelkie pozostałe szczegółowe warunki promowania i klasyfikowania ucznia oraz 
organizowania egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu określają  
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zawarte w Statucie szkoły. 

 
Tryb uzyskania oceny celującej na okres: 
 
Aby uzyskać ocenę celującą na okres, uczeń musi przekroczyć średnią 5,30 oraz musi spełnić 
minimum 2 z 4 następujących warunków: 
a) brać udział i odnosić sukcesy w konkursach z języka angielskiego (szkolnych, 
międzyszkolnych i innych), to znaczy uzyskiwać minimum 90 % możliwych punktów lub 
miejsce w pierwszej piątce w szkole; 



b) uzyskiwać oceny celujące z obowiązkowych prac (z testów i innych prac, na których była 
możliwość otrzymania oceny celującej – uczeń musi uzyskać większość ocen celujących  
w okresie). 
c) wykonywać na minimum ocenę bardzo dobrą zadania dodatkowe – przy czym należy 
wykonać większość z zadanych prac (częstotliwość zadawania prac dodatkowych wg uznania 
nauczyciela i potrzeb uczniów). Praca musi być wykonana samodzielnie. 
d) brać czynny udział w projektach szkolnych i międzyszkolnych, wymagających użycia 
języka angielskiego, np. projekty edukacyjne, eTwinning, etc. Podpunkt uważa się za 
spełniony, jeśli nauczyciel prowadzący projekt potwierdzi udział i znaczący wkład 
ucznia/uczennicy w realizację projektu. 
 

Opracował: Zespół Języków Obcych 


