
Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach 4-6 
 

Celem oceniania jest: 

a) informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić,  

b) motywowanie ucznia do dalszej nauki i wszechstronnego rozwoju jego zainteresowań, 

c) pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju, 

d) dostarczenie informacji uczniom i rodzicom /opiekunom prawnym/ o postępach w nauce, 

spostrzeżonych trudnościach i uzdolnieniach ucznia, 

e) doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznej nauczyciela. 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne określają to, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po 

zakończeniu procesu nauczania na poszczególnych etapach kształcenia. Zawarte są one w planach 

wynikowych nauczycieli. 

 

Osiągnięcia ucznia sprawdza się na podstawie: 

 Sprawdzianów (gdy uczeń opuścił sprawdzian, obowiązkowo pisze pracę po lekcjach lub w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem). 

 Testów diagnostycznych (w przypadku nieobecności uczeń pisze pracę po lekcjach w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem). 

 Kartkówek (zapowiedzianych – z większej liczby tematów i niezapowiedzianych z trzech ostatnich 

lekcji.) 

 Krótkich i dłuższych form pisemnych. 

 Aktywności na zajęciach czyli: 

 odpowiedzi ustnych 

 pracy samodzielnej 

 pracy w grupie 

 Pracy pozalekcyjnej w tym systematycznego odrabiania zadań domowych oraz przygotowania do 

zajęć. 

 Udziału w zajęciach pozalekcyjnych i w konkursach językowych. 

 Prowadzenia zeszytu przedmiotowego 

 Przygotowanie prezentacji multimedialnych. 

 

Wiedza i umiejętności ucznia mogą być ocenione w formie stopnia szkolnego, symbolu „+” lub „–” lub w 

formie opisowej ustnie lub pisemnie. Uczeń ma prawo zgłoszenia trzy razy w ciągu semestru braku 

przygotowania do zajęć, co odnotowane zostaje w dzienniku lekcyjnym symbolem „np” w odpowiedniej 

rubryce. Za każde kolejne nieprzygotowanie do zajęć, uczeń otrzymuje ocenę cząstkową niedostateczną. Za 

nieprzygotowanie się do zajęć uważa się: brak zadania domowego, brak opanowanej partii materiału przy 

odpowiedzi ustnej. 
 

Stosuje się ocenianie wg następującej procentowej proporcji: 

 0% - 29% - niedostateczny 

 30% - 49% - dopuszczający 

 50% - 69% - dostateczny 

 70% - 89% - dobry 

 90% - 97% - bardzo dobry 

 98% -100% - celujący 

 

SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH NA POSZCZEGÓLNE OCENY  
 

 Na pierwszych zajęciach lekcyjnych uczniowie są zapoznawani z PSO. 

 W formie zapisanej plany wynikowe i program nauczania znajdują się na stronie internetowej 

wydawnictwa Oxford, w pokoju nauczycielskim oraz w gabinecie wicedyrektora i udostępniane są 

na miejscu. 

Wymagania dla uczniów ze wskazaniami PPP ustala się indywidualnie w zależności od wskazówek i 

zaleceń przekazanych przez poradnie. W szczególności:  



 limit czasu przewidziany na napisanie pracy jest dostosowany do uczniów o wolnym tempie pracy i 

dyslektycznych  

 na jednakowych prawach ocenia się brudnopis i czystopis,  

 w niektórych wypadkach dopuszcza się zastąpienie pracy pisemnej odpowiedzią ustną,  

 jeżeli jest to konieczne przygotowuje się oddzielne sprawdziany zawierające podstawę programową 

w zakresie wymagań koniecznych i podstawowych 

NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

Sprawdziany i badanie diagnostyczne jest do wglądu dla rodziców na konsultacjach u nauczyciela 

przedmiotu w okresie 30 dni po zapoznaniu ucznia z wynikami pracy; kartkówki są oddawane uczniowi, 

który ma obowiązek zapoznać rodzica z pracą. Uczeń odpisujący na sprawdzianie lub konsultujący się z 

innymi uczniami bezwzględnie otrzymuje ocenę niedostateczną, a nauczyciel nie ma obowiązku 

sprawdzenia jego pracy pisemnej.  

Narzędzie Zasady przeprowadzania Formy poprawiania 

sprawdzian 

 obejmuje większą partię materiału np. 

cały dział  

 przeprowadzany po powtórzeniu 

materiału,  

 wpisany do dziennika i zapowiadana 

z tygodniowym wyprzedzeniem  

 waga 3 

 sprawdzony i oddany w okresie nie 

przekraczającym dwóch tygodni  

 uczeń ma możliwość jednokrotnej 

poprawy oceny w ciągu dwóch 

tygodni od oddania pracy 

 poprawianie oceny odbywa się po 

lekcjach lub w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem (nie 

dłuższym niż dwa tygodnie od 

otrzymania negatywnej oceny) 

badanie 

diagnostyczne 

 obejmuje materiał z całego semestru, 

roku lub poprzedniego okresu nauki 

 wpisane do dziennika, zapowiadane 

bez rygoru czasowego, 

 waga 0 

 sprawdzone i oddane w okresie nie 

przekraczającym dwóch tygodni  

 nie podlega poprawie 

kartkówka 

 obejmuje fragment danego działu 

omawianego na trzech do pięciu 

ostatnich lekcjach  

 zapowiedziana bez rygoru 

czasowego, może być 

niezapowiedziana 

 waga 2 

 sprawdzona i oddana w okresie nie 

przekraczającym jednego tygodnia  

 podlega poprawie ustnej (nie 

przekraczającej tygodnia) 

 

aktywność na 

zajęciach 
 Waga 1  Nie podlega poprawie 

praca 

pozalekcyjna  
 Waga 1  Nie podlega poprawie 

Wypowiedź 

pisemna 
 Waga 2  Nie podlega poprawie 

Odpowiedź 

ustna 
 Waga 2/3  Nie podlega poprawie 

 

 



Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych uwzględnia się poniższe średnie: 

1-1,69       niedostateczny 

1,70-2,69    dopuszczający 

2,70-3,69    dostateczny 

3,70-4,69    dobry 

4,70-5,69    bardzo dobry 

5,70-6,0      celujący 

 

OCENA KRYTERIA 

Celująca 

 
- Uczeń wykazał się wiedzą wykraczającą poza materiał przerabiany na lekcjach (zakres 

słownictwa, znajomość zaawansowanych struktur językowych); 

- uczeń wykazał się umiejętnościami wyższymi od oczekiwanych na danym etapie edukacyjnym   

(np. umiejętność rozumienia bardziej zaawansowanych językowo tekstów pisanych i mówionych, 

płynność, poprawność i złożoność wypowiedzi ustnej i pisemnej); 

- uczeń wzorowo wywiązywał się z powierzonych zadań i zawsze aktywnie uczestniczył w lekcji; 

- uczeń wykonał przynajmniej jedno zadanie dodatkowe; 

- uczeń osiągnął znaczne sukcesy w konkursach z języka angielskiego. 

Uczeń z oceną celującą to uczeń, który spełnił przynajmniej cztery z w/w warunków. 

bardzo dobra 

 
- Uczeń opanował zakres materiału przerabiany na lekcjach na poziomie bardzo dobrym; 

- uczeń wykazał się bardzo dobrym poziomem umiejętności na danym etapie edukacyjnym (bardzo 

dobrze rozumie tekst pisany i mówiony, potrafi wypowiadać się - ustnie i pisemnie - na każdy 

przerabiany na lekcji temat, używając pełnych zdań; popełnia czasem drobne błędy językowe); 

- uczeń bardzo dobrze wywiązywał się z powierzonych zadań i aktywnie uczestniczył w lekcji; 

- uczeń brał udział w konkursach /egzaminie z języka angielskiego i osiągnął wymierny sukces. 

Uczeń z oceną bardzo dobrą to uczeń, który spełnił wszystkie cztery z w/w warunków. 

Dobra 

 
- Uczeń opanował zakres materiału przerabiany na lekcjach na poziomie dobrym; 

- uczeń wykazał się dobrym poziomem umiejętności oczekiwanych na danym etapie edukacyjnym 

(na ogół dobrze rozumie tekst pisany i mówiony prezentowany na lekcji, potrafi wypowiadać się - 

ustnie i pisemnie - na tematy, które zostały przerobione na lekcji, na ogół używa pełnych zdań; 

popełnia błędy językowe, lecz nie są to błędy rażące); 

- uczeń dobrze wywiązywał się z powierzonych zadań i na ogół aktywnie uczestniczył w lekcji; 

- uczeń brał udział w konkursach z języka angielskiego, lecz nie osiągnął szczególnych  sukcesów. 

Dostateczna 

 

- Uczeń ma wiele braków w opanowaniu zakresu materiału przerabianego na lekcjach; 

- jego umiejętności, oczekiwane na danym etapie edukacyjnym, wymagają doskonalenia (nie 

zawsze rozumie tekst pisany i mówiony prezentowany na lekcji; na tematy, które zostały 

przerobione na lekcji, wypowiada się - ustnie i pisemnie – używając prostych zdań; popełnia wiele 

błędów językowych); 

- uczeń nie zawsze wywiązywał się z powierzonych zadań i na ogół nie uczestniczył aktywnie w  

lekcji. 

Dopuszczająca 

 
- Uczeń ma wiele braków w opanowaniu zakresu materiału przerabianego na lekcjach i nie 

wykazuje chęci nadrobienia ich; 

- uczeń nie przyswoił sobie większości umiejętności, oczekiwanych na danym etapie edukacyjnym 

(ma kłopoty ze zrozumieniem tekstów pisanych i mówionych prezentowanych na lekcji; ma duże 

kłopoty z wypowiadaniem się - ustnie i pisemnie – na większość tematów, które zostały 

przerobione na lekcji, popełnia rażące błędy językowe); 

- uczeń na ogół nie wywiązywał się z powierzonych zadań i nie uczestniczył aktywnie w lekcji. 

Niedostateczna 

 
- Uczeń nie opanował większości materiału przerabianego na lekcjach (mając ku temu 

wystarczające możliwości intelektualne); 

- uczeń nie przyswoił sobie umiejętności, oczekiwanych na danym etapie edukacyjnym (nie  

rozumie tekstów pisanych i mówionych prezentowanych na lekcji, nie potrafi / nie chce  

wypowiadać się ustnie ani pisemnie); 

- uczeń nie wywiązywał się z powierzonych zadań i nie uczestniczył w lekcji; 

- uczeń nie wykazywał chęci współpracy z nauczycielem ani na lekcji, ani na zajęciach 

wyrównawczych, pomimo wielokrotnie proponowanej mu przez nauczyciela pomocy i pomimo 

współpracy nauczyciela z rodzicami ucznia w celu udzielenia mu takiej pomocy. 



 


