
Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego 

Klasy I-III 

1.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z języka angielskiego: 

-kartkówki (zapowiedziane i niezapowiedziane) 

-wypowiedzi ustne 

-wypowiedzi pisemne: sprawdziany (klasówki) 

-inne wypowiedzi pisemne (przeprowadzane w zależności od potrzeb): sprawdziany wiedzy  

i umiejętności, sprawdziany semestralne i roczne, testy kompetencji, testy próbne  

- projekty (w zależności od potrzeb) 

- prace domowe 

- aktywność 

Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w semestrze (podczas sprawdzania 

obecności). 

Prace domowe, zeszyt ćwiczeń i zeszyt ucznia podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie 

w formie stopnia.  

Prace domowe w formie wypowiedzi pisemnej (lub projektu), które należy wykonać  

w określonym terminie zawsze podlegają ocenie w formie stopnia. Brak takiego zadania może 

skutkować oceną niedostateczną, którą uczeń może poprawić otrzymując drugą ocenę (w celu 

poprawy ewentualnej oceny niedostatecznej) za wykonanie i przyniesienie tego zaległego 

zadania do tygodnia od czasu, gdy to zadanie powinno było zostać dostarczone 

nauczycielowi. 

Informacje o klasówkach podawane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w formie 

notatki w zeszycie ucznia. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z klasówki w warunkach 

proponowanych przez nauczyciela w terminie do tygodnia od oddania prac przez nauczyciela. 

Ocenę poprawia się jeden raz. Uczeń nieobecny na klasówce zalicza ją w terminie do 

tygodnia po wznowieniu zajęć szkolnych. 

Oceny z kartkówek i zadań domowych (z wyjątkiem zadań w formie pracy pisemnej oraz 

projektu) nie mogą być poprawiane.  

Uczniowie są oceniani ze stopnia opanowania języka w zakresie czterech podstawowych 

umiejętności: mówienia, czytania, pisania i słuchania. Sprawdzaniu podlega również 

znajomość słownictwa i gramatyki oraz inne umiejętności kształtowane uprzednio podczas 

zajęć. 

Uczeń otrzymuje sześć tzw. punktów, jeśli spełnia wszystkie kryteria potrzebne do uzyskania 

pięciu punktów oraz samodzielnie wykracza poza treści programowe rozwijając swoje 

uzdolnienia i zainteresowania, a także dzieląc się swoją wiedzą z innymi podczas zajęć 

lekcyjnych z języka angielskiego. Ocena wyrażona pięcioma punktami połączona  

z uczestnictwem z powodzeniem (uzyskaniem tytułu laureata lub finalisty)  

w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego jest również kryterium umożliwiającym 



otrzymanie oceny wyższej. Procedura uzyskiwania oceny wyższej niż proponowana: zgodnie 

z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem (statut). 

Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały semestr. 

Nauczyciel ocenia poziom i postępy ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułuje 

ocenę opisową. 

Ocena jest jawna dla danego ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów i uzasadnia się 

ją na ich prośbę. 

Nauczyciel przeprowadza od 2 do 4 sprawdzianów w ciągu jednego semestru. Sprawdzanie 

wiedzy poprzedzone jest lekcją powtórzeniowo-utrwalającą (jedną lub dwiema-w zależności 

od potrzeb), a klasówki (sprawdziany) przeprowadzane są po jednym lub dwóch działach 

materiału. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie wymagają zapowiedzi i nie są traktowane 

jako sprawdziany. Nauczyciel poprawia sprawdziany (klasówki) i prace pisemne do 

dziesięciu dni roboczych (nie dotyczy to dni, w których nauczyciel jest nieobecny lub pracuje 

poza budynkiem szkoły np. podczas wycieczek klasowych czy innych wyjść poza teren 

szkoły, zwłaszcza o charakterze wielogodzinnym). 

Polecenia dotyczące pracy domowej są obowiązkowo zapisywane przez uczniów w zeszytach 

przedmiotowych. 

Uczeń ma prawo do bycia nieprzygotowanym dwa razy w ciągu semestru, jednak 

zobowiązany jest do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji przed jej rozpoczęciem. Jeśli 

zgłosi je w trakcie lekcji lub gdy nauczyciel zacznie pytać, nie będzie ono respektowane. 

Sposób rejestracji ocen uczniów w dzienniku: 

Ocenie opisowej odpowiadają punkty w skali 1-6 

6 punktów-doskonale-posiada wiadomości wykraczające poza program. Pracuje zawsze 

samodzielnie, w szybkim tempie. Zawsze bezbłędnie i starannie wykonuje wszystkie zadania 

i polecenia. 

5 punktów-bardzo dobrze-posiada wiadomości określone przez program. Pracuje 

samodzielnie, sprawnie, bezbłędnie, pilnie i starannie. Zawsze kończy podjętą pracę. 

4 punkty-dobrze-tempo pracy umiarkowane, czasami popełnia błędy, które umie sam 

poprawić. Oczekuje potwierdzenia u nauczyciela, wyjaśnień lub wskazówek. 

3 punkty-ma trudności-tempo pracy wolne, niesamodzielny, ale stara się. Jest niepewny. 

Często wymaga pomocy nauczyciela, wtedy radzi sobie. 

2 punkty-nie potrafi-zagubiony, pracuje tylko pod kierunkiem nauczyciela. Szybko zniechęca 

się. Wymaga dużej zachęty. 

1 punkt-nie umie-mimo pomocy nauczyciela nie potrafi lub nie podejmuje wysiłku, aby 

poprawnie wykonać zadania. Szybko zniechęca się. 

Dopuszcza się stosowanie znaków plus i minus przy skali punktowej 1-6. 

Uczniowie klasy pierwszej otrzymują co najmniej 4 oceny w semestrze. Uczniowie klas II  

i III otrzymują co najmniej 6 ocen w semestrze. 



Uczniowie mogą otrzymać plusy za: aktywność, dodatkowo wykonane zadanie podczas 

lekcji, udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Trzy plusy równoznaczne są z pięcioma punktami. 

Uczniowie otrzymują minusy za: nieprzygotowanie do lekcji, brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, 

podręcznika, brak wszystkich materiałów lub zadania domowego. Trzy minusy z każdego 

podpunktu równoznaczne są z jednym punktem. 

Czynniki i elementy wpływające na ocenę klasyfikacyjną: 

-oceny z wszystkich wypowiedzi pisemnych (zwłaszcza sprawdzianów i testów) 

-oceny z odpowiedzi ustnych  

-aktywna praca na lekcji 

-wykonywanie zadań domowych 

-prowadzenie zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń (w zależności od potrzeb) 

Ocenę śródroczną i roczną stanowi ocena opisowa. 

Po zakończeniu każdego semestru nauczyciel dokonuje indywidualnej oceny wiedzy  

i umiejętności każdego dziecka. Uwzględnia ona ogólne postępy ucznia osiągnięte w danym 

okresie nauki, ocenę nabytej wiedzy i umiejętności, a także rozwój umiejętności 

samodzielnego uczenia się oraz zaangażowanie ucznia w proces uczenia się języka 

angielskiego. Ocena śródroczna i roczna sformułowana jest na podstawie systematycznej 

obserwacji ucznia w czasie danego okresu nauki.  

Informacje dodatkowe: 

2.Kryteria oceny sprawdzianów i testów:  

 6p    100%+ poprawnie rozwiązane zadanie o treści wykraczającej poza program klasy 

 5p    100%   -  89% 

 4p    88%   -  75% 

 3p    74%   -  50% 

 2p    49%   -  34% 

 1p    33%    -  mniej 

 

 

3.W sprawach nieuregulowanych Przedmiotowym Systemem Oceniania z języka 

angielskiego decyduje nauczyciel języka angielskiego. 

 

4.ZASADY OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI 

TRUDNOŚCIAMI W NAUCE. 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogą stosować pismo drukowane 

zwiększające czytelność zapisu. Poziom czytelności prac, typowe dla dysfunkcji błędy 



związane np., z niestosowaniem zasad ortografii i interpunkcji, nie będą miały wpływu na 

ocenę. Piszący powinien jednak dołożyć starań, aby tekst był możliwy do odczytania. Błędy 

wynikające z braku znajomości zasad tworzenia podstawowych konstrukcji gramatyczno-

leksykalnych będą oceniane tak, jak błędy wszystkich uczniów (dotyczy to wyłącznie oceny 

braku wiedzy na dany temat, gdyż wypowiedzi sformułowane poprawnie, jednak zawierające 

błędy o charakterze związanym z dysfunkcją, będą oceniane pozytywnie). 

 

Sprawdzanie znajomości nowego słownictwa może być przeprowadzone ustnie. Uczniowie 

nie będą odpytywani z głośnego czytania przed całą klasą, jeśli to ich peszy i może wpłynąć 

na negatywną ocenę tej umiejętności. 

 

Podczas pisania prac pisemnych uczeń będzie mógł korzystać z pomocy i wskazówek 

nauczyciela. Na początku sprawdzianu lub na prośbę ucznia, w celu ułatwienia uczniowi 

zrozumienia zadań, nauczyciel może odczytać głośno instrukcje, tekst wstępny  

i polecenia. Z uwagi na wolne tempo czytania i pisania możliwe jest wydłużenie czasu pisania 

sprawdzianu. Uczeń ma obowiązek dołożyć wszelkich starań podczas lekcji, aby napisać daną 

pracę sprawdzającą. W wypadku, gdy uczeń w czasie przeznaczonym na rozwiązywanie 

zadań, nie skupia swojej uwagi na ich wykonaniu, lecz zachowuje się w sposób utrudniający 

skupienie jemu samemu lub innym, nauczyciel nie jest zobowiązany do przedłużenia mu 

czasu na napisanie danej pracy. 

Przy ocenie pracy ucznia nauczyciel uwzględnia ilość włożonego wysiłku. 

 

Każdy uczeń mający specyficzne trudności w nauce jest objęty podczas zajęć stosowną 

pomocą dydaktyczno-wychowawczą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego 

Klasy IV-VIII 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z języka angielskiego: 

-kartkówki (zapowiedziane i niezapowiedziane) 

-wypowiedzi ustne 

-wypowiedzi pisemne: sprawdziany (klasówki) 

-inne wypowiedzi pisemne (przeprowadzane w zależności od potrzeb): sprawdziany wiedzy  

i umiejętności, sprawdziany semestralne i roczne, testy kompetencji, egzaminy i testy próbne  

- projekty (opcjonalnie, w zależności od potrzeb) 

- prace domowe 

- aktywność 

Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w semestrze (podczas sprawdzania 

obecności). 

Prace domowe, zeszyt ucznia i zeszyt  ćwiczeń podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie 

w formie stopnia. 

Prace domowe w formie wypowiedzi pisemnej (lub projektu), które należy wykonać  

w określonym terminie zawsze podlegają ocenie w formie stopnia. Brak takiego zadania może 

skutkować oceną niedostateczną, którą uczeń może poprawić otrzymując drugą ocenę (w celu 

poprawy ewentualnej oceny niedostatecznej) za wykonanie i przyniesienie tego zaległego 

zadania do tygodnia od czasu, gdy to zadanie powinno było zostać dostarczone 

nauczycielowi. 

Informacje o klasówkach podawane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w formie 

notatki w zeszycie ucznia. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z klasówki w warunkach 

proponowanych przez nauczyciela w terminie do tygodnia od oddania prac przez nauczyciela. 

Ocenę poprawia się jeden raz. Uczeń nieobecny na klasówce zalicza ją w terminie do 

tygodnia po wznowieniu zajęć szkolnych. 

Oceny z kartkówek i zadań domowych (z wyjątkiem zadań w formie pracy pisemnej oraz 

projektu) nie mogą być poprawiane.  

Uczniowie są oceniani ze stopnia opanowania języka w zakresie czterech podstawowych 

umiejętności: mówienia, czytania, pisania i słuchania. Sprawdzaniu równocześnie podlega 

również znajomość słownictwa i gramatyki oraz inne umiejętności kształtowane uprzednio 

podczas zajęć. 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej oraz 

samodzielnie wykracza poza treści programowe rozwijając swoje uzdolnienia  

i zainteresowania, a także dzieląc się swoją wiedzą z innymi podczas zajęć lekcyjnych  

z języka angielskiego. Ocena bardzo dobra połączona z uczestnictwem z powodzeniem 

(uzyskaniem tytułu laureata lub finalisty) w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego 

jest również kryterium umożliwiającym otrzymanie oceny celującej. Procedura uzyskiwania 

oceny wyższej niż proponowana: zgodnie ze statutem szkoły. 



Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały semestr. 

Nauczyciel ocenia poziom i postępy ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułuje 

ocenę. 

Ocena jest jawna dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów i uzasadnia się ją na ich 

prośbę. 

Nauczyciel przeprowadza od 2 do 4 klasówek w ciągu jednego semestru. Sprawdzanie wiedzy 

poprzedzone jest lekcją powtórzeniowo-utrwalającą (jedną lub dwiema-w zależności od 

potrzeb), a klasówki (sprawdziany) przeprowadzane są po jednym lub dwóch działach 

materiału. Pozostałe dłuższe wypowiedzi pisemne (tzw. inne wypowiedzi pisemne, np. testy 

kompetencji) obejmują zwykle szerszy zakres materiału i jest to związane ze specyfiką 

przedmiotu, jakim jest język obcy. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie wymagają 

zapowiedzi i nie są traktowane jako sprawdziany. Nauczyciel poprawia sprawdziany 

(klasówki) i prace pisemne do dziesięciu dni roboczych (nie dotyczy to dni, w których 

nauczyciel jest nieobecny lub pracuje poza budynkiem szkoły np. podczas wycieczek 

klasowych czy innych wyjść poza teren szkoły, zwłaszcza o charakterze wielogodzinnym).  

Polecenia dotyczące pracy domowej są obowiązkowo zapisywane przez uczniów w zeszytach 

przedmiotowych. 

Uczeń ma prawo do bycia nieprzygotowanym dwa razy w ciągu semestru, jednak 

zobowiązany jest do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji przed jej rozpoczęciem. Jeśli 

zgłosi je w trakcie lekcji lub gdy nauczyciel zacznie pytać, nie będzie ono respektowane. 

Sposób rejestracji ocen uczniów w dzienniku: zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem 

(statut). 

2. Kryteria oceniania sprawdzianów, testów i egzaminów próbnych: 

nie mniej niż 30% i nie więcej niż 32%  –          – dopuszczający 

nie mniej niż 33% i nie więcej niż 45%  –            dopuszczający 

nie mniej niż 46% i nie więcej niż 49%  –           + dopuszczający 

nie mniej niż 50% i nie więcej niż 54%  –            – dostateczny 

nie mniej niż 55% i nie więcej niż 69%  –           dostateczny 

nie mniej niż 70% i nie więcej niż 74%  –           + dostateczny 

nie mniej niż 75% i nie więcej niż 78%  –             – dobry 

nie mniej niż 79% i nie więcej niż 86%  –             dobry 

nie mniej niż 87% i nie więcej niż 90%  –           + dobry 

nie mniej niż 91% i nie więcej niż 93%  –           – bardzo dobry 

nie mniej niż 94%                                   –             bardzo dobry                                                                     

 



Stopień celujący ze sprawdzianu (klasówki) otrzymuje uczeń, który z części obowiązkowej 

tej pracy uzyskał nie mniej niż 94% prawidłowych odpowiedzi oraz poprawnie rozwiązał 

zadanie określone przez nauczyciela języka angielskiego danej klasy jako zadanie na ocenę 

celującą (opcjonalnie dołączone do sprawdzianu).  

Uczeń, który z części obowiązkowej klasówki nie uzyskał wymaganych na ocenę bardzo 

dobrą 94% prawidłowych odpowiedzi, może przystąpić do rozwiązywania zadania 

określonego przez nauczyciela języka angielskiego danej klasy jako zadanie na ocenę 

celującą. Jeżeli uczeń ten w całości prawidłowo rozwiąże zadanie określone przez 

nauczyciela języka angielskiego danej klasy, jako zadanie na ocenę celującą, otrzyma ocenę  

o stopień wyższą od uzyskanej przez siebie oceny z części obowiązkowej klasówki. Jeżeli  

uczeń nie rozwiąże w całości prawidłowo zadania określonego przez nauczyciela języka 

angielskiego w danej klasie, jako zadanie na ocenę celującą, ocena uzyskana z części 

obowiązkowej sprawdzianu nie ulega zmianie.  

W celu otrzymania celującej oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel może umożliwić 

uczniom napisanie dodatkowego sprawdzianu z materiału wykraczającego poza program 

danej klasy (może być to stosowane zamiast dołączania do każdego sprawdzianu zadania 

dodatkowego).  

Nauczyciel nie jest zobowiązany do umożliwiania poprawy ocen z klasówek (sprawdzianów), 

jeśli uczeń nie dotrzyma terminu poprawy. 

Dopuszcza się stosowanie znaków plus i minus przy skali ocen 1-6. 

Uczniowie klas IV-VIII otrzymują co najmniej 6 ocen w semestrze. 

Uczniowie otrzymują plusy m. in. za aktywność, czyli częste zgłaszanie się w czasie lekcji  

i udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę, wykonywanie w czasie lekcji zadań 

dodatkowych. Za trzy zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

Uczniowie otrzymują minusy za: niewykonywanie poleceń, nieprzygotowanie do lekcji (jeśli 

uczeń nie wykorzystuje NP), brak zeszytu, brak podręcznika, brak zeszytu ćwiczeń lub brak 

części lub wszystkich materiałów do pracy lub zadania domowego (z wyjątkiem 

zapowiedzianych terminem zadań domowych pisemnych, z których uczeń otrzymuje ocenę  

w formie stopnia, a za jego brak ocenę niedostateczną). Nauczyciel ma prawo również 

odnotować w dzienniku minusa wobec ucznia, który udziela błędnych odpowiedzi 

(nauczyciel uwzględnia zaangażowanie i możliwości intelektualne ucznia). Trzy minusy są 

równoznaczne z oceną niedostateczną. 

W klasach VII i VIII stosuje się minusy w ten sposób, że brak wszystkich materiałów do 

pracy liczy się jako dwa minusy (a nie jak w klasach młodszych jako jeden). Brak 

wszystkiego oraz pozostałe braki liczą się osobno w tych klasach: bez konsekwencji można 

mieć osobno 2 razy brak wszystkiego (bw) oraz 3 dowolne pozostałe braki pod warunkiem, że 

zgłoszone są na kolejnych lekcjach, a nie na jednej lekcji, np. za brak zeszytu, ćwiczeń  

i podręcznika uczeń otrzymuje brak wszystkiego, jeśli nie posiada wszystkich tych 

materiałów na jednej lekcji.  

 

Czynniki i elementy wpływające na ocenę klasyfikacyjną: 

-oceny z wszystkich wypowiedzi i prac pisemnych (w szczególności sprawdzianów i testów) 



-oceny z odpowiedzi ustnych  

-aktywna praca na lekcji 

-wykonywanie zadań domowych 

-prowadzenie zeszytu przedmiotowego i uzupełnianie ćwiczeń (w zależności od potrzeb) 

Ocenę śródroczną i roczną stanowi ocena w skali 1-6. 

Po zakończeniu każdego semestru nauczyciel dokonuje indywidualnej oceny wiedzy  

i umiejętności każdego ucznia. Uwzględnia ona ogólne postępy ucznia osiągnięte w danym 

okresie nauki, rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się oraz zaangażowanie ucznia w 

proces uczenia się języka angielskiego. Ocena śródroczna i roczna sformułowana jest na 

podstawie systematycznej obserwacji ucznia w czasie danego okresu nauki w zakresie stopnia 

nabycia wiedzy i umiejętności z języka angielskiego. 

Informacje dodatkowe: 

 

3.W sprawach nieuregulowanych Przedmiotowym Systemem Oceniania z języka 

angielskiego decyduje nauczyciel języka angielskiego. 

 

 

4.ZASADY OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI 

TRUDNOŚCIAMI W NAUCE. 

 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogą stosować pismo drukowane 

zwiększające czytelność zapisu. Poziom czytelności prac, typowe dla dysfunkcji błędy 

związane z niestosowaniem  zasad ortografii i interpunkcji, nie będą miały wpływu na ocenę. 

Piszący powinien jednak dołożyć starań, aby tekst był możliwy do odczytania. Błędy 

wynikające z braku znajomości zasad tworzenia podstawowych konstrukcji gramatyczno-

leksykalnych będą oceniane tak, jak błędy wszystkich uczniów (dotyczy to wyłącznie oceny 

braku wiedzy na dany temat, gdyż wypowiedzi sformułowane poprawnie, jednak zawierające 

błędy o charakterze związanym z dysfunkcją, będą oceniane pozytywnie). 

 

Sprawdzanie znajomości nowego słownictwa może być przeprowadzone ustnie. Uczniowie 

nie będą odpytywani z głośnego czytania przed całą klasą, jeśli to ich peszy i może wpłynąć 

na negatywną ocenę tej umiejętności. 

 

Podczas pisania prac pisemnych uczeń będzie mógł korzystać z pomocy i wskazówek 

nauczyciela. Na początku sprawdzianu lub na prośbę ucznia, w celu ułatwienia uczniowi 



zrozumienia zadań, nauczyciel może odczytać głośno instrukcje, tekst wstępny  

i polecenia. Z uwagi na wolne tempo czytania i pisania możliwe jest wydłużenie czasu pisania 

sprawdzianu. Uczeń ma jednak obowiązek dołożyć wszelkich starań podczas lekcji, aby 

napisać daną pracę sprawdzającą. W wypadku, gdy uczeń w czasie przeznaczonym na 

rozwiązywanie zadań, nie skupia swojej uwagi na ich wykonaniu, lecz zachowuje się  

w sposób utrudniający skupienie jemu samemu lub innym, nauczyciel nie jest zobowiązany 

do przedłużenia mu czasu na napisanie danej pracy. 

Przy ocenie pracy ucznia nauczyciel uwzględnia ilość włożonego wysiłku. 

 

 

Każdy uczeń mający specyficzne trudności w nauce jest objęty podczas zajęć stosowną 

pomocą dydaktyczno-wychowawczą. 

 

 

 

 

 

 


