
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

I. Cele oceniania przedmiotowego: 

- osiągnięcie przez ucznia indywidualnego sukcesu na miarę swoich możliwości 

- poprzez indywidualizację osiągnięć, sukcesy w pracy z uczniem zdolnym jak i z uczniem ze 

specyficznymi trudnościami. 

- skuteczne i efektywne dostarczanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w 

nauce. 

- motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się, kształtowanie jego dojrzałości i  

odpowiedzialności za proces nauczania. 

- wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do  

wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania. 

- wykorzystywanie osiągnięć uczniów do doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej 

nauczyciela 

 

II.Przedmiotowe wymaganie edukacyjne. 

-Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny według umiejętności  

znajdują się w punkcie „Kryteria oceniania” 

 

III.Zasady oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 
1.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymujeoceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne iroczne, 

b) końcowe. 

 
Oceniane będą: 

-sprawdziany lub kartkówki (ze słówek lub  gramatyki)obejmują wybrane zagadnienia 

leksykalne lub gramatyczne, sprawdziany podsumowujące rozdział mają postać testów po 

każdym zakończonym rozdziale) 

- wypowiedzi ustne( obejmują umiejętność komunikowania się np.: udzielenie odpowiedzi na 

podstawowe pytania, właściwa reakcja językowa w odpowiedniej sytuacji, umiejętność 

poprawnego przeczytania tekstu) 

- aktywność na lekcji ( w tym udział w konkursach) 

-prace pisemne i projektowe  

- zadania dodatkowe, domowe (ustalane z nauczycielem) 

 

2. Ocenianie wiedzy i  umiejętności  ucznia  dokonywane jest systematycznie  i  na 

bieżąco ( co najmniej 10 ocen w półroczu na przedmiotach, których wymiar 

tygodniowy wynosi 3 – 5godzin); 

3.   Uczeń  może  być  nieprzygotowany  do   zajęć   edukacyjnych   (zgłosi   

nauczycielowi  na początku zajęć) raz  z przedmiotów o wymiarze od 1 - 3 godziny 

tygodniowo. Powyższy punkt nie dotyczy prac klasowych, zadań klasowych i 

sprawdzianów wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela prowadzącego dane 



zajęcia edukacyjne. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym 

używając skrótu „np.”. W dzienniku elektronicznym przy ocenianiu bieżącym 

dopuszcza się stosowanie znaku: „x” , który oznacza nieobecny lub „ - ” , który 

oznacza, iż uczeń nie oddał pracy bądź nie miał zadania domowego. 

4. Ocenianie bieżące uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz kryteriów 

weryfikacji.  
5. Uczeń nieobecny na zajęciach edukacyjnych jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienia 

zaległości na najbliższe zajęcia. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej podczas sprawdzianu 

lub pracy klasowej uczeń zobowiązany jest do napisania go w ciągu dwóch tygodni od powrotu do 

szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. 

Nieprzystąpienie do sprawdzianu wpływa na ocenę śródroczną i końcoworoczną. 

6. Wyjątkowo uczeń może być nieprzygotowany do zajęć edukacyjnych w wyniku akcji, działań 

prowadzonych przez samorząd uczniowski  ujętych w regulaminie tego samorządu; uczeń 

zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia wiadomości. 

7.Nauczyciel informuje uczniów oterminach: 

sprawdzianów,  badań wyników nauczania, co najmniej na 7 dni przed terminem. Kartkówkę 

może przeprowadzić nauczyciel bez zapowiedzi(kartkówka dotyczy tylko 3 ostatnich lekcji i trwa 

15 minut) 

8.Dopuszcza się możliwość jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej 

tylko ze sprawdzianu lub pracy klasowej (maksymalnie do 14 dni od daty wpisania oceny do 

dziennika elektronicznego; ocena z poprawy umieszczona jest w e – dzienniku obok pierwszej 

otrzymanej oceny i powinna być odpowiednio opisana).  

9.Uczniowie i ich rodzice otrzymują informację o ocenach najpóźniej w następujących 

terminach: 

1) z kartkówek do 7 dni; 

2) ze sprawdzianów, prac klasowych, badań wyników nauczania do 14dni. 

 

Oceny nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego. Oceny z kartkówek odnotowuje się w 

dzienniku elektronicznym na kolor zielony, natomiast z sprawdzianów, na kolor czerwony. 

 

4. Główne założenia kierujące nauczycielem podczasoceniania: 

1) sprawiedliwy i życzliwy stosunek doucznia; 

2) jawność oceny zarówno dla ucznia jak i jegorodziców; 

3) uzasadnienie oceny (na prośbę ucznia lub jegorodziców); 

4)  „możliwość poprawy oceny (maksymalnie do 14 dni od daty wpisania oceny do 

dziennika elektronicznego); 

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja związana z 

ocenianiem ucznia udostępniana jest uczniowi i jegorodzicom do wglądu bez 

możliwości robienia zdjęć i kopii. 

 

6. Oceny z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w 



stopniach według następującejskali: 

1) stopień celujący –6; 

2) stopień bardzo dobry –5; 

3) stopień dobry –4; 

4) stopień dostateczny –3; 

5) stopień dopuszczający –2; 

6) stopień niedostateczny –1. 

 

Procentowe przeliczanie punktów 

1) ocena celująca 100% - 98% punktów; 

2) ocena bardzo dobra 97%- 85% punktów; 

3) ocena dobra 84% - 70% punktów; 

4) ocena dostateczna 69% – 50% punktów; 

5) ocena dopuszczająca 49% – 30% punktów; 

6) ocena niedostateczna 29% - 0% punktów. 

 

7. Kryteria oceniania 

Wiedza i umiejętności ucznia oceniane są wg kryteriów na poszczególne oceny. 

Ustala się następujące kryteriaocen: 

1. ocenę celującą otrzymuje uczeń,który: 

a) w bardzo wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności wynikające z treści 

podstawy programowej zawartych w programie nauczania przedmiotu w danej klasie,  

b) jest twórczy, samodzielnie podejmuje i rozwiązuje wiele problemów 

praktycznych i teoretycznych, nietypowych, innych niż nalekcjach; 

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych 

d) prezentuje swoją wiedzę, umiejętności i zainteresowania na forum klasy, 

szkoły,środowiska; 

2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń,który: 
a) w wysokim stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności wynikający z treści podstawy 

programowej zawarty w programie nauczania przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach,  

d) wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych 

źródeł wiedzy;  

e) reaguje na ustne komunikaty w języku angielskim lub samodzielnie udziela  

f) odpowiedzi prawidłowej pod względem merytorycznym i gramatycznym, 

 

 

3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń,który: 
a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności wynikające z treści podstawy 

programowej zawartych w programie nauczania przedmiotu w danej klasie,  

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań teoretycznych lub praktycznych,  

c) potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy;  



d) wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgodnie z podanym modelem. 

4. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń,który: 
a) opanował wiedzę i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej zawartych 

w programie nauczania przedmiotu w danej klasie na poziomie, które są użyteczne w 

życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki w klasie 

programowo wyższej,  

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą 

nauczyciela, typowych zadań teoretycznych lub praktycznych;  

c) reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty słowne z pomocą nauczyciela. 

5. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,który: 
a) w ograniczonym zakresie opanował wiadomości i umiejętności wynikające z treści 

podstawy programowej zawartych w programie nauczania przedmiotu w danej klasie na 

poziomie, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

b) rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe, o niewielkim stopniu 

trudności;  

c) ma duże trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych, nawet gdy korzysta z  

pomocy nauczyciela 

6. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń,który: 
a) nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności wynikających z treści podstawy 

programowej zawartych w programie nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w 

wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności.  

 

 

5.Zasady oceniania bieżącego. 

 

a)każdy uczeń jest oceniany zgodnie ze szkolnym systemem oceniania oraz zasadami  

sprawiedliwości. 

b)ocena jest jawna. 

c)uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych. 

d)nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace klasowe w terminie nie dłuższym jak 2 tygodnie 

e)prace klasowe są obowiązkowe (uczeń nieobecny pisze pracę zaległą po powrocie do  

szkoły, uzgadniając jej termin z nauczycielem nie powinien on jednak przekraczać dwóch 

tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły) 

f)prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest 

zakres sprawdzanych umiejętności(zakres materiału uczniowie zapisują w zeszytach). 

g)krótkie sprawdziany (np. sprawdzające wiedzę z ostatniej lekcji) nie muszą być  

zapowiadane. 

h)uczeń, który opuścił lekcję ma obowiązek uzupełnić braki w wiadomościach,  

zapisach lekcyjnych w zeszycie i pracach domowych. 

i)na każdej lekcji uczeń powinien posiadać zeszyt do zajęć, podręcznik oraz odrobione  

zadanie domowe.  

j)uczeń ma prawo do poprawiania oceny , w zakresie wyznaczonym przez nauczyciela,  

obie oceny znajdują się w dzienniku lekcyjnym i liczą się przy wystawianiu ocen. 

 

6.Sposób ustalenia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej. 



 

Ocenę śródroczną nauczyciel ustala na podstawie ocen cząstkowych. Przy wystawianiu  

oceny końcowo rocznej bierze się pod uwagę oceny cząstkowe, jak również ocenę z  

pierwszego semestru. 

 

 

7.Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Wymagania dostosowuje się dla uczniów indywidualnie na podstawie konkretnej opinii z  

Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Wobec uczniów o słabej technice czytania,  

problemami dyslektycznymi oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi  nauczyciel stosuje inne  

formy pracy oraz dostosowuje tempo (często wydłuża czas pracy) do możliwości  

indywidualnych ucznia.  Pozostawia więcej czasu na zastanowienie się, naprowadza na  

właściwy tok myślenia, wyjaśnia polecenia, stosuje inne kryteria oceniania np. nie bierze  

pod uwagę błędów językowych i ortograficznych, a jedynie zrozumiałość treści. Nauczyciel  

podaje uczniowi z dysfunkcjami konieczny do opanowania materiał (najczęściej w  

minimalnym zakresie), egzekwuje znajomość materiału w bardzo ograniczonej formie. Jeśli  

uczeń ma problem z wypowiedzią pisemną nauczyciel dopuszcza możliwość ustnego  

sprawdzania wiedzy. 

 

8.Zasady pracy z uczniem zdolnym: 

- udział w zajęciach kół przedmiotowych 

-dostarczanie uczniowi dodatkowych materiałów poszerzających wiedzę językową 

- kierowanie przez ucznia pracą zespołową 

- zaangażowanie w pomoc koleżeńską oraz włączenie ucznia do prowadzenia zajęć 

 

9.Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka. 

-rodzice i opiekunowie powiadamiani są o postępach dziecka w czasie konsultacji zbiorowych 

i indywidualnych (wywiadówki szkolne). W razie potrzeby nauczyciel wzywa rodzica na 

rozmowę indywidualną w przypadku problemów dziecka w nauce. 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNESTOPNIE Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII SP 

 

CELUJĄCY 

Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  

teoretycznych lub praktycznych, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, potrafi  

w sposób swobodny formułować wypowiedzi ustne i pisemne, wykazuje znajomość  

słownictwa i gramatyki wykraczający poza materiał klasy, samodzielnie udziela odpowiedzi  

poprawnej pod względem merytorycznym i gramatycznym  

 

 

BARDZO DOBRY 

Opanował pełny zakreswiedzy i umiejętności określonyprogramem nauczania, sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i 

praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania ćwiczeń, reaguje na ustne komunikaty w j. angielskim, samodzielnie udziela 



odpowiedzi prawidłowej pod względem merytorycznym i gramatycznym, umie zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, ma szeroki 

zakres słownictwa o charakterze bardziej złożonym  

 

 

DOBRY 

Opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej, ale  

nie w pełni treści objęte programem nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje  

samodzielnie typowe zadania teoretyczne ipraktyczne, wypowiedzi ustne i pisemne  

formułuje zgodnie z podanym modelem, używa poprawnie niedużej ilości elementów o  

charakterze bardziej złożonym leksykalnie i gramatycznie  

 

DOSTATECZNY 

Posiada wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w  

danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymaganego minimum programowego,  

rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, ma  

trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet jeśli korzysta z 

wypowiedzi modelowych, reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty słowne z pomocą  

nauczyciela, czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa i poznanych struktur 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

Ma braki w wiadomościach i umiejętnościach objętych podstawą  

programową, ale nie przekreślają one możliwości jego kształcenia, rozwiązuje zadania  

teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, ma braki w umiejętnościach  

czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim, ma duże trudności z  

formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z wypowiedzi  

modelowej i pomocy nauczyciela, reaguje w sposób prawidłowy tylko na najprostsze  

komunikaty słowne,ma niewielki zasób słownictwa  

 

 

NIEDOSTATECZNY 

Ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 

wiedzy z j. angielskiego, nie jest w stanie rozwiązać ćwiczeń o elementarnym stopniu  

trudności, nie opanował podstawowejumiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia 

ze słuchu, nie potrafi formułować wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z 

pomocy nauczyciela, nie zna podstawowych struktur gramatycznych, nie opanował minimum 

zakresu słownictwa przewidzianego dla danej klasy. 
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