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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej 

w Rogowie Sobóckim   

Rok szkolny 2015/16;  Klasy: IV, V, VI 
 

 

I. Zasady ogólne 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania (WSO). 
 
2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom  
i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 
 i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego  
tę podstawę. W tym celu na początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, 
której wyniki podlegają porównaniu z przeprowadzanym diagnozami w trakcie cyklu 
(diagnoza nie podlega ocenie cząstkowej). 
 
3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy  
i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 
 
4. O zakresie wymagań edukacyjnych i kryteriach oceniania nauczyciel informuje 
uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego. 
 
5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  
(na podstawie orzeczeń, opinii PPP oraz obserwacji własnej nauczyciela). 
 
6. Ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali od 1 do 6. 
 
7.Ocenianie ma za zadanie umożliwić: 

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych 
oraz postępach ucznia, 
b) wskazanie uczniowi jego mocnych oraz słabych stron 
c) udzielanie uczniowi wskazówek w zakresie poprawy stanu swojej wiedzy, 

 d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 
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II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 
1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia najczęściej jak to możliwe, im 
większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru. 
 
2. Uczeń jest oceniany za: 

� Testy – przeprowadzane po każdym zakończonym dziale, zapowiadane z 
tygodniowym wyprzedzeniem. 

� Kartkówki – z trzech ostatnich lekcji lub poznanego słownictwa. Nauczyciel nie 
ma obowiązku ich zapowiadać, 

� Ćwiczenia – oceniane po każdym miesiącu nauki, 
� Zadania domowe, 
� Odpowiedzi ustne, 
� Projekty, 
� Prace dodatkowe, 
� Czytanie, 
� Aktywność podczas lekcji.  

 
3. Uczeń jest oceniany według skali sześciostopniowej: 
 

Procent zdobytych punktów Nazwa oceny 

96 – 100 + zadanie dodatkowe 6 – celujący  

90 – 95  5 – bardzo dobry  

75 – 89  4 – dobry  

51 – 74  3 – dostateczny  

35 – 50  2 – dopuszczający  

0 – 34  1 - niedostateczny 

 
Uczeń może otrzymać cząstkowe oceny celujące za wykonywanie dodatkowych prac 
domowych oraz udział w konkursach. 
 
4. Uzyskane oceny są jawne, na prośbę ucznia lub jego opiekunów prawnych podlegają 
uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 
 
5. Wszelkie prace pisemne uczeń przechowuje w specjalnie do tego celu przeznaczonej 
teczce umieszczonej w klasie. Umożliwia to wgląd rodzica do prac ucznia w każdej 
chwili. 
 
6. Uczeń ma prawo poprawić otrzymaną ocenę niedostateczną, pod warunkiem, że 
samodzielnie ustali termin poprawy z nauczycielem. Musi to zrobić w ciągu dwóch 
tygodni od daty otrzymania oceny niedostatecznej. 
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7. Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w ciągu każdego semestru – 
informuje o tym fakcie nauczyciela na początku lekcji. Poprzez nieprzygotowanie 
rozumie się: brak zadania domowego, brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu 
przedmiotowego. Jeśli uczeń wykorzysta wszystkie nieprzygotowania, otrzymuje ocenę 
niedostateczną, która nie podlega poprawie. 
 
8. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisać zaległy test. 
Musi tego dokonać w tygodnia od powrotu do szkoły. 
 
9. Nauczyciel ma prawo nakazać uczniowi pisanie testu lub kartkówki  
w przypadku jednodniowej nieobecności. Przy nieobecności tygodnia lub więcej uczeń 
ustala inny termin z nauczycielem. 
 
10. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości 
wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości 
podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny 
nieobecności). 
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III. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen: 
 
 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

 
 

Wiadomości: 
środki 

językowe, 
fonetyka, 
ortografia 

Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet 
z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach  
i umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 

Uczeń: 
• zna ograniczoną 
liczbę 
podstawowych 
słów  
i wyrażeń, 
• popełnia liczne 
błędy  
w ich zapisie i 
wymowie 
• zna proste, 
elementarne 
struktury 
gramatyczne, 
wprowadzone 
przez nauczyciela, 
• popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne we 

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych 
słów  
i wyrażeń, 
• popełnia sporo 
błędów w ich 
zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych  
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych 
słów  
i wyrażeń, 
• zwykle 
poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne, 
• popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone 
słowa  
i wyrażenia, 
• poprawnie je 
zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne, 
• popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić. 

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 
dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą i 
umiejętnoś -
ciami 
wykraczającymi 
ponad te 
kryteria. 
Podejmuje się 
zadań 
dodatkowych, 
bierze udział w 
konkursach i 
osiąga sukcesy. 
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naukę na kolejnych 
etapach. 

wszystkich typach 
zadań. 

 

 
 

Umiejętności 

Recepcja 

• rozumie 
polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie – 
rozumie 
pojedyncze słowa, 
• rozumie ogólny 
sens przeczytanych 
tekstów, w 
ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na 
czytanie. 

Recepcja 

• rozumie 
polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie. 

Recepcja 

• rozumie 
polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie. 

Recepcja 

• rozumie 
polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie  
i słuchanie, 
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
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Produkcja 

• wypowiedzi 
ucznia nie są 
płynne i są bardzo 
krótkie: wyrazy, 
zdania pojedyncze, 
w formie pisemnej 
dwa, trzy zdania, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje 
niewielką część 
istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi są  
w dużym stopniu 
nielogiczne i 
niespójne, 
• uczeń stosuje 
niewielki zakres 
słownictwa  
i struktur, 
• popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
mogą zakłócać 
komunikację. 
 

Produkcja 

• wypowiedzi nie 
są zbyt płynne, ale 
mają dostateczną 
długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje 
większość 
istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi są 
częściowo 
nielogiczne  
i niespójne, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i 
struktury 
odpowiednie do 
formy wypowiedzi, 
• popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych, 
które nie zakłócają 
jednak 
komunikacji. 

Produkcja 

• wypowiedzi 
ustne i/lub prace 
pisemne są dość 
płynne i mają 
odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje 
wszystkie istotne 
informacje, 
• wypowiedzi są 
logiczne i w miarę 
spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do 
tematu słownictwo 
i struktury 
• popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, 
niezakłócające 
komunikacji, 
• stosuje 
odpowiednią formę 
i styl. 

Produkcja 

• wypowiedzi/ 
prace pisemne są 
płynne  
i mają odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje 
wszystkie 
wymagane 
informacje, 
• wypowiedzi są 
logiczne i spójne, 
• uczeń stosuje 
bogate słownictwo 
i struktury 
• popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę 
i styl 
 

 
Opracowała: mgr Barbara Tarka  


