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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

KLASY I – III 

 

 

Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy 

 

 

 Ocenianie ucznia w zakresie jego znajomości języka angielskiego jest rozpoznawaniem przez 

nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. Celem oceniania znajomości języka angielskiego jest poinformowanie ucznia o 

poziomie jego osiągnięć, postępach w tym zakresie, pomocy w planowaniu jego rozwoju i motywowaniu go do 

dalszej pracy. To również jest informowanie rodziców                  o postępach, trudnościach i uzdolnieniach 

ucznia. Nauczycielowi zaś służy do doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 

 

CELE OCENIENIA 

 

1. Ustalenie procedur oceniania i sprawdzania stopnia opanowania przez uczniów wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz możliwości ucznia.   

2. Monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych 

przez niego efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy poprzez wskazanie, co uczeń robi 

dobrze, co i jak powinien poprawić oraz jak powinien dalej się  

uczyć.  

3. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach  i trudnościach w nauce oraz o 

szczególnych uzdolnieniach ucznia.   

4. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.   

5. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.   

6. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy, samodzielności, samooceny - tworzenie właściwej 

atmosfery wychowawczej.   

7. Ewaluacja programów nauczania - ocena efektywności różnych metod, technik i modeli kształcenia 

umożliwiająca doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

8. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, między 

innymi przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności lingwistycznych. 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA  

 

1. Ocenie podlegają: 

1) umiejętności;  

2) wiadomości;  

3) wkład pracy w wykonane zadania, aktywność;  

4) postępy w opanowaniu wiadomości i rozwoju umiejętności. 

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne; 

a) śródroczne i roczne; 

b) końcowe. 

3. Roczna i półroczna opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziomy: 

 

a) poziom bardzo wysoki otrzymuje uczeń, który: 

opanował  w pełni wiadomości i  umiejętności określone w podstawie programowej i programie nauczania  

przewidzianym dla danej klasy, proponuje nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów praktycznych  i 

teoretycznych,  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

 

b) poziom wysoki otrzymuje uczeń, który:   

opanował   wiadomości i  umiejętności określone w podstawie programowej i programie nauczania  

przewidzianym dla danej klasy, sprawnie posługuje się    zdobytymi wiadomościami; 
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c)  poziom średni otrzymuje uczeń, który:   

    opanował   wiadomości i  umiejętności określone w podstawie programowej  

    i programie nauczania  przewidzianym dla danej klasy,  poprawnie  

    stosuje  wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;  

    

b) poziom zadowalający otrzymuje uczeń, który:  

opanował treści podstawy programowej w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, braki 

nie przekreślają możliwości pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności w ciągu dalszej nauki  

rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy 

nauczyciela;   

 

c) poziom niski otrzymuje uczeń, który:   

w ograniczonym zakresie opanował podstawowe  wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej i programie nauczania ale braki te nie przeszkadzają w uzupełnieniu elementarnej  wiedzy i 

doskonaleniu podstawowych umiejętności w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne tylko o niewielkim stopniu trudności, często przy pomocy nauczyciela;  

  

d) poziom bardzo niski otrzymuje uczeń, który:                

     nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i  

     umiejętności  określonych w podstawie programowej i programie nauczanianie, a braki  

     w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy oraz nie jest w  

     stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.               

 

4. W klasach I- III w ocenianiu bieżącym obowiązuje sześciostopniowa skala ocen. 

W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów (+, -). Plusy wzmacniają ocenę,  a 

minusy osłabiają. W ocenach bieżących znaki (+, -obowiązują w przedziale ocen 2-5.  

6 – celujący  

5 – bardzo dobry  

4 – dobry  

2 – dostateczny  

2 – dopuszczający  

1 – niedostateczny 

 

5. Ocenianie symbolem cyfrowym łączone jest z komentarzem słownym, co uczeń zrobił dobrze i jak powinien 

się dalej uczyć: 

 Celujący - wyrażony cyfrą 6 - Super! Osiągasz doskonałe wyniki Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. 

Należą Ci się gratulacje! 

 Bardzo dobry - wyrażony cyfrą 5 - Brawo ! Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże 

postępy. Tak trzymaj! 

 Dobry - wyrażony cyfrą 4 - Dobrze ! Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej 

wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi Ci osiągać lepsze wyniki 

 Dostateczny - wyrażony cyfrą 3 – Poćwicz ! Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby je zmienić na 

lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo 

wysiłku z twojej strony. 

 Dopuszczający - wyrażony cyfrą 2 – Pracuj więcej ! Zbyt mało pracujesz i osiągasz słabe wyniki. Włóż 

wiecej wysiłku, bądź bardziej aktywny, korzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. 

 Niedostateczny - wyrażony cyfrą 1 – Tym razem Ci się nie udało!  Osiągasz bardzo słabe wyniki. 

Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz je, jeśli się bardziej postarasz. Powinieneś bardzo dużo i 

systematycznie pracować wspólnie z nauczycielem i rodzicami. 

6.  Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny dla danego oddziału określa odrębny dokument – 

Kryteria Oceniania. 

 

OGÓLNE ZASADY  

 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
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2. Przedmiotowe Ocenianie jest znane uczniom i rodzicom. Nauczyciel zapoznaje z PO na początku roku 

szkolnego oraz po każdej jego aktualizacji. 

3. Nauczyciel ocenia systematycznie. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

4. Uczeń informowany jest na bieżąco o uzyskanej ocenie. Nauczyciel ustnie lub pisemnie uzasadnia 

wystawioną ocenę opierając się na jasnych  i czytelnych kryteriach. W przypadku prac pisemnych 

informacja zwrotna jest informacją pisemną. Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania 

podanych uczniom przed jej wykonaniem. Stopnie bieżące uzyskane przez uczniów podczas lekcji 

uzasadniane są ustnie. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia: kartkówki, testy, sprawdziany, prace klasowe, dyktanda 

oraz inną dokumentację związaną z ocenianiem udostępnia się rodzicom. Prace pisemne ucznia 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia roku szkolnego. Rodzice 

zwracają się z prośbą do nauczyciela przedmiotu o możliwość udostępnienia pracy w czasie dogodnym 

dla obu stron. 

6. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia i w tym celu indywidualizować 

pracę z uczniem, który:  

a) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia,  

b) posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia, c) posiada 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej   

o specyficznych trudnościach w uczeniu się – na podstawie tej opinii 

d) nie posiada w/w orzeczeń lub opinii, ale który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w 

szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych   

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

7. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, w którym nauczyciele odnotowują postępy uczniów w 

formie cyfrowej. Oceny mają swoją wagę, ale jest to jedynie wskazówka dla nauczyciela, który zgodnie 

z rozporządzeniem wystawia ocenę śródroczną, końcoworoczną i końcową. 

8. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego –  przed feriami 

zimowymi  w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

9. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 

 

1. Nauczyciel określa zakres prac domowych oraz innych form aktywności i informuje o terminie 

wykonania. Uczeń jest zobowiązany do oddania ich do kontroli w wyznaczonym terminie. 

2. Braki należy uzupełnić na wyznaczoną lekcję. 

3. Prace pisemne i wypowiedzi pisemne są obowiązkowe. Uczeń jest informowany o nich z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Przed każdą z wyżej wymienionych form nauczyciel podaje do zeszytu 

informację o najważniejszych zagadnieniach z danego działu. 

4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje od nauczyciela ciągu dwóch tygodni, chyba że 

nauczyciel jest nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych. Wówczas termin automatycznie się 

przesuwa. 

5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć 

edukacyjnych, które mają na celu omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów. 

6. Prace pisemne i wypowiedzi pisemne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn 

losowych uczeń nie może napisać testu z całą klasą pisze go w terminie późniejszym, ustalonym przez 

nauczyciela.  

7. Poprawa oceny niedostatecznej z prac pisemnych i wypowiedzi pisemnych jest obowiązkowa. W 

przypadku nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie tejże poprawy, uczeń będzie zobowiązany 

dokonać jej w terminie ustalonym z nauczycielem.  

8. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z prac pisemnych i wypowiedzi pisemnych lub innych, 

wyznaczonych przez nauczyciela form sprawdzania wiedzy i umiejętności po uprzednim uzgodnieniu 

warunków poprawy z nauczycielem. 

9. Każda ocena z poprawy jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym/elektronicznym. 

10. Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia zapisywane są w dzienniku w odpowiedniej rubryce.  

11. Ustala się minimalną liczbę ocen  cząstkowych w każdym półroczu – 5 ocen; 

12. Oceny śródroczne i roczne uwzględniają oceny cząstkowe, ale nie są te oceny średnią arytmetyczną. O 

ocenie śródrocznej i rocznej decyduje hierarchia ważności ocen, terminowe wywiązywanie się uczniów 
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z wykonywania wymaganych prac oraz przygotowanie do lekcji. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i 

rocznej nauczyciel uwzględnia również możliwości intelektualne ucznia.  

13. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, zdarzeń losowych, uczeń ma możliwość 

uzupełnienia braków poprzez: 

a) korzystanie z pomocy koleżeńskiej 

b) pomoc nauczyciela (wyznaczenia zakresu materiału, form sprawdzenia wiedzy, 

umiejętności i ustalenie indywidualnego terminu poprawy). 

14. Na okres ferii świątecznych, zimowych oraz letnich wakacji nauczyciele nie zadają prac domowych, 

chyba, że uzyskają zgodę uczniów. 

 

NARZĘDZIA SPRAWDZANIA OSIAGNIĘĆ UCZNIA 

 

Forma Waga  

Prace pisemne (testy) waga 4 

Wypowiedzi pisemne (sprawdziany) waga 3 

Kartkówki waga 2 

Wypowiedzi ustne (reagowanie językowe) waga 3 

Praktyczne zastosowanie języka   waga 3 

Prace domowe waga 1 

Projekty uczniowskie waga 3 

Praca na lekcji (aktywność) waga 2 

Konkursy szkolne waga 2 

Konkursy pozaszkolne waga 4 

 

SKALA PROCENTOWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY (prace pisemne) 

 

 ocena celująca  96 --- 100%  6  

 ocena bardzo dobra 88 ---  95%   5  

 ocena dobra   75 ---- 87%   4  

 ocena dostateczna  50 ---- 74%    3  

 ocena dopuszczająca 30 ---  49%    2  

 ocena niedostateczna 0 ---  29%    1    
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Kryteria oceniania ogólne 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 

NIEDOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

 

BARDZO NISKI 

STOPIEŃ 

SPEŁNIANIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

NISKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ZADAWALAJACY 

STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIANIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

BARDZO 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 

naukę na kolejnych 
etapach. 

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 
wszystkich typach 

zadań. 

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 wprowadzone 

słowa 
i wyrażenia, 

• w większości 
prawidłowo je 

zapisuje  

i wymawia, 
• zna wszystkie 

wprowadzone 

struktury 
gramatyczne, 

• popełnia 

sporadyczne błędy 
leksykalno-

gramatyczne, które 

zwykle potrafi 
samodzielnie 

poprawić. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Ocenę celującą 

otrzymuje uczeń, który 

w wysokim stopniu 
opanował wiedzę i 

umiejętności określone 

programem nauczania.* 
 

 

 
 

 

 
 

*W świetle 

obowiązujących 
przepisów ocena ucznia 

ma wynikać ze stopnia 

przyswojenia przez 
niego treści 

wynikających z 

podstawy programowej. 
Ustalenie wymagań na 

ocenę celującą należy 

do nauczyciela, ale 
muszą one być zgodne z 

prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje 
zainteresowanie 

poszerzaniem wiedzy,   

można go za to 
nagrodzić dodatkowo, 

ale wiedza wykraczająca 

poza program nie może 
być elementem 

koniecznym do 

uzyskania oceny 
celującej  - art. 44b ust. 

3 Ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2198, 

2203 i 2361) 
 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela,  
• w ograniczonym 

stopniu rozwiązuje 

zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 

słowa. 

Recepcja  
Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie. 

Recepcja  
Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 
• poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie. 

Recepcja  
Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 
• poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie, 
• zwykle potrafi 

uzasadnić swoje 

odpowiedzi. 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia 

nie są płynne 
• uczeń przekazuje 

i uzyskuje niewielką 

część istotnych 
informacji, 

• uczeń stosuje 

niewielki zakres 
słownictwa 

i struktur, 

• uczeń popełnia 
liczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne. 

Produkcja 

• wypowiedzi nie są 

zbyt płynne, ale mają 
dostateczną długość, 

• uczeń przekazuje 

i uzyskuje większość 
istotnych informacji, 

• uczeń stosuje 

słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 

wypowiedzi, 

• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-

gramatycznych. 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia 

są dość płynne i mają 
odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje 

i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 

• wypowiedzi ucznia 

są logiczne i w miarę 
spójne, 

• uczeń stosuje 

adekwatne do tematu 
słownictwo  

i struktury, 

• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-

gramatyczne, nie 
zakłócające 

komunikacji. 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia 

są płynne i mają 
odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje 

i uzyskuje wszystkie 
wymagane 

informacje, 

• wypowiedzi są 
logiczne i spójne, 

• uczeń stosuje bogate 

słownictwo i 
struktury, 

• uczeń popełnia 

sporadyczne błędy 
leksykalno-

gramatyczne. 

 


