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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

 

1. Przedmiot:  język angielski  

2. Etap edukacyjny:  szkoła podstawowa,  gimnazjum 

3. Imię i nazwisko nauczyciela:  Mariusz Kamiński, Agnieszka Pawłowska,  

Izabela Krzak-Borkowska 

4. Klasy:  IV – VI  szkoły podstawowej ,   I-III gimnazjum. 

 

5. Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne. 

Ocenę semestralną/roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w danym okresie 

nauki; jest ona średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia  

z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć (sukcesy w konkursach przedmiotowych)  

oraz innych form aktywności popartych dodatkową pracą własną oraz zastosowaniem 

języka obcego w praktyce (konkursy recytatorskie, przedstawienia, prezentacje, projekty, 

samodzielne tłumaczenia, korespondencja oraz twórcze pisanie). 

Przy wystawianiu ocen cząstkowych ocenie podlega stopień opanowania 

następujących sprawności językowych: 

Słuchanie 

 rozumienie poleceń i pytań nauczyciela 

 rozumienie intencji i rozpoznawanie emocji mówiącego 

 rozumienie sensu prostych wypowiedzi lub dialogów w typowych sytuacjach    

w różnych (również utrudnionych) warunkach odbioru (np. rozmowa na ulicy 

rozmowa telefoniczna, rozmowa na przyjęciu) 

 umiejętność wyszukiwania i notowania szczegółowych informacji (dane 

osobowe, adresy, numery telefonu, ceny, daty, godziny) 

 rozumienie ogólnego sensu dłuższych wypowiedzi zawierających elementy 

niezrozumiałe, których znaczenia uczeń może się domyślić z kontekstu 

Mówienie 

 zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi 

 inicjowanie, podtrzymywanie i zakończenie prostej rozmowy  

 krótka wypowiedź stymulowana ilustracją, obrazem lub fotografią 

 wyrażanie własnych opinii i emocji 

 właściwa reakcja językowa na wypowiedź rozmówcy w typowych sytuacjach 

 formułowanie krótkich, spójnych wypowiedzi na określone tematy  (np. dom, 

rodzina, przyjaciel, wydarzenie z przeszłości, plany na najbliższą przyszłość, 
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wizja świata za sto lat) z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich     

dla wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości 

 właściwa wymowa słów, akcent, intonacja, płynność i tempo mówienia              

w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi 

 stosowanie w wypowiedziach ustnych poprawnych form gramatycznych w 

zakresie poznanego materiału, zgodnie z wymogami określonymi w podstawie  

programowej na danym etapie kształcenia 

Czytanie 

 rozumienie tekstów użytkowych (np. menu, ogłoszenie, list, reklama, instrukcja, 

przepis kulinarny, artykuł popularnonaukowy) 

 rozumienie prostego tekstu narracyjnego, umiejętność streszczania i odtworzenia 

chronologii wydarzeń 

 rozumienie ogólnego sensu trudniejszego lub obszerniejszego tekstu przy 

czytaniu pobieżnym, umiejętność udzielenia odpowiedzi na pytania 

 wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekstach zawierających elementy 

niezrozumiałe 

 samodzielne tłumaczenie trudniejszych fragmentów tekstu (odgadywanie 

znaczeń słów z kontekstu, praca ze słownikiem) 

Pisanie 

 formułowanie krótkich, prostych form wypowiedzi pisemnej (np. opis domu lub 

osoby, relacja z wycieczki szkolnej, opowiadanie, list lub e-mail do przyjaciela) 

 sporządzanie tekstów użytkowych (np. życzenia świąteczne, zaproszenie, 

ogłoszenie, podanie, reklamacja) w zakresie zgodnym z poznanym materiałem 

na danym etapie kształcenia 

 prawidłowe stosowanie zasad gramatyki, ortografii, interpunkcji, kompozycji 

oraz stylu wypowiedzi w zakresie poznanego materiału, zgodnie z wymogami 

określonymi w podstawie programowej na danym etapie kształcenia 

Poziom trudności wszelkich zadań i poleceń jest zgodny z wymaganiami 

określonymi w podstawie programowej na danym etapie edukacyjnym, 

stosownie do zakresu poznanego materiału w danym okresie nauki. 

Wpływ na oceny mają również następujące czynniki:  

 aktywna praca na zajęciach  

 dodatkowe umiejętności ucznia (np. sprawne korzystanie z materiałów 

źródłowych, słowników oraz Internetu w celu wyszukiwania informacji)  

 motywacja i zainteresowanie przedmiotem,  
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 samodzielność wykonywania zadań,  

 

 

 

 

Cząstkowe oceny sprawdzianów pisemnych wystawia się wg poniższej skali: 

 

 

% poprawnych odpowiedzi 

 

 

ocena 

 

0    -    30 niedostateczny 

31    -    49 dopuszczający 

50    -    69 dostateczny 

70    -    87 dobry 

88    -    95 bardzo dobry 

96    -    100 celujący 

 

Przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych obowiązują następujące kryteria: 

 

Celujący  -  6 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 uzyskał średnią ważoną z ocen cząstkowych powyżej 5.3  

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz innych formach aktywności 

wymagających pracy własnej i zastosowania języka obcego w praktyce 

 wzorowo wywiązuje się z obowiązków oraz bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem poparte wiedzą i umiejętnościami 

wykraczającymi poza obowiązujący na danym etapie nauki program nauczania 

Bardzo dobry  -  5 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 uzyskał średnią ważoną z ocen cząstkowych w przedziale od 4,6 do 5,3 

 opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

 sumiennie wywiązuje się z obowiązków oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 uczestniczy różnych formach aktywności wymagających pracy własnej i zastosowania 

języka obcego w praktyce 

Dobry  -  4 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 uzyskał średnią ważoną z ocen cząstkowych w przedziale od 3,6 do 4,5 
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 opanował obowiązujący zakres wiadomości i umiejętności w stopniu umożliwiającym 

skuteczne przyswajanie kolejnych, trudniejszych treści kształcenia 

 sumiennie wywiązuje się z obowiązków oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 

Dostateczny  -  3 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 uzyskał średnią ważoną z ocen cząstkowych w przedziale od 2,6 do 3,5 

 opanował obowiązujący zakres wiadomości i umiejętności w stopniu umożliwiającym 

przyswajanie kolejnych treści kształcenia 

 w stopniu zadowalającym wywiązuje się z obowiązków lecz nie przejawia aktywności 

na zajęciach i nie wykazuje zainteresowania przedmiotem 

 

Dopuszczający  -  2 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 uzyskał średnią ważoną z ocen cząstkowych w przedziale od 1,6 do 2,5 

 opanował treści nauczania objęte podstawą programową jedynie w stopniu niezbędnym 

do kontynuowania dalszej nauki na danym etapie edukacyjnym pod warunkiem 

wzmożonej pracy własnej, zwiększonej kontroli ze strony rodziców lub opiekunów oraz 

stałej i systematycznej pomocy nauczyciela 

 często zaniedbuje swe obowiązki, nie przygotowuje się do zajęć, wykazuje bierną 

postawę na zajęciach 

 

Niedostateczny  -  1 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 uzyskał średnią ważoną z ocen cząstkowych w przedziale od 1,0 do 1,5 

 nie opanował treści nauczania objętych podstawą programową w stopniu 

niezbędnym do kontynuowania dalszej nauki 

 notorycznie zaniedbuje swe obowiązki, nie odrabia prac domowych, nie przygotowuje 

się do zajęć, nie uzupełnia zaległości, wykazuje całkowity brak zainteresowania 

przedmiotem i bierną postawę na zajęciach 

 komunikując się w najprostszych sytuacjach językowych udziela odpowiedzi 

niezrozumiałych 

 nie rozumie prostych poleceń lub pytań w języku obcym 

 nie potrafi budować zrozumiałych wypowiedzi nawet z pomocą nauczyciela 
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6. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wraz z wagami ocen  

za poszczególne formy aktywności. 

Ocenie podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia.   

Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 9 ocen cząstkowych. 

 

Forma aktywności Waga oceny 

Sprawdzian typu A/B 5 

Sprawdzian typu C 3 

Wypracowanie 5 

Odpowiedź ustna 5 

Słuchanie 5 

Praca domowa 2 

Aktywność na lekcji 3 

Samodzielna praca 

dodatkowa 
3 

 

Przy ustaleniu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę semestralną.  

7. Tryb i warunki uzyskania wyższych ocen klasyfikacyjnych niż przewidywane. 

Uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wnioskowania  

o wyznaczenie terminu testu sprawdzającego wiadomości z całego semestru lub roku nauki 

w celu podwyższenia końcowej oceny o jeden stopień w terminie nie dłuższym niż 2 dni od 

chwili otrzymania informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej tj. od dnia wystawienia 

uczniowi w jego obecności przewidywanej oceny na lekcji lub od daty zamieszczenia tej oceny  

w dzienniku elektronicznym.  

 

Prawo do wystąpienia z powyższym wnioskiem przysługuje jedynie w przypadku 

spełnienia następujących warunków: 

 liczba nieobecności ucznia nie przekracza 10% przeprowadzonych zajęć 

 wszelkie nieobecności ucznia na zajęciach były usprawiedliwione 

 uczeń był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiadomości    

a w razie choroby zaliczył je w ustalonym terminie 

 uczeń systematycznie przygotowywał się do zajęć w danym okresie nauki, odrabiał 

prace domowe oraz aktywnie pracował na lekcjach 
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Jeżeli uczeń spełnia powyższe warunki, nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu 

obejmującego zakres wiadomości i umiejętności z semestru lub roku dla danej klasy. 

 

 

 

8. Postanowienia końcowe: 

 roczne lub semestralne badanie wyników nauczania (sprawdziany typu A) są 

zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 prace klasowe (obowiązkowe dla wszystkich uczniów sprawdziany typu B) 

zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, nauczyciel zobowiązany jest do 

poinformowania uczniów o zakresie sprawdzanych umiejętności i wiedzy 

 kartkówki (sprawdziany kontrolne typu C) nie muszą być zapowiadane 

 uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem  

 uczeń ma prawo do poprawy ocen niedostatecznych z prac klasowych - daną ocenę 

można poprawić tylko raz w ciągu 2 tygodni od dnia wystawienia jej w dzienniku 

(lub dzienniku elektronicznym  

 przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej brane pod uwagę są obydwie 

oceny cząstkowe (z pracy klasowej i jej poprawy). 

 kartkówki nie podlegają poprawie 

 po dłuższej niż tydzień, usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej np. chorobą 

lub wypadkami losowymi (nie dotyczy rodzinnych wyjazdów wypoczynkowych    

w trakcie roku szkolnego) uczeń ma prawo nie być oceniany w okresie do 3 dni od 

powrotu do szkoły (w uzasadnionych przypadkach okres przeznaczony na 

uzupełnienie zaległości ten może ulec wydłużeniu do 7 dni) 

 uczeń ma prawo zgłosić, że jest nieprzygotowany do lekcji (np. brak podręcznika, 

ćwiczeniówki, zeszytu, pracy domowej) przed rozpoczęciem zajęć dwa razy w 

czasie semestru bez podania przyczyny - po wykorzystaniu tego limitu za każdy 

brak przygotowania do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 


