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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

KLASY IV – VIII 

 

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. Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według 

następującej skali, używając skrótów literowych:  

1) stopień celujący   - 6   - cel; 

2) stopień bardzo dobry  - 5          - bdb; 

3) stopień dobry   - 4          - db; 
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4) stopień dostateczny  - 3          - dst; 

5) stopień dopuszczający  - 2          - dop; 

6) stopień niedostateczny  - 1          - ndst. 

4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:   

a) w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu  określone 

programem nauczania; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań, 

problemów w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:   

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy z przedmiotu nauczania; 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy  

w dalszym uczeniu się tego przedmiotu; 

b) rozwiązuje  typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 

nauczyciela; 

5)  stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,  

a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy; 

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

trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:   

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności,  

a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy; 

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać zadań,  

o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

5. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych. Zasady stosowania ww. 

znaków obowiązują w przedziale ocen 2-5. 

4. 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  

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. 
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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. Uczeń ma prawo do trzykrotnego nieprzygotowania się do lekcji w ciągu jednego półrocza 

bez podawania powodu. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pomocy 

potrzebnych do lekcji, nieprzygotowanie się do odpowiedzi ustnej, brak pracy domowej. 

Każde kolejne nieprzygotowanie się do lekcji po wyczerpaniu limitu może wiązać się z 

konsekwencjami w postaci oceny niedostatecznej.  

2. Nieprzygotowanie zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć, przed 

rozpoczęciem sprawdzania pracy domowej. Nie dotyczy to zapowiedzianych prac pisemnych, 

wypowiedzi pisemnych i kartkówek. 

3. 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. 

4. Braki należy uzupełnić na wyznaczoną lekcję. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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.  

9. 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.  
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10. 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. 

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

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

13. Ustala się minimalną liczbę ocen  cząstkowych w każdym półroczu – 8 ocen; 

14. 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 z wykonywania wymaganych prac oraz przygotowanie do lekcji. 

Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel uwzględnia również możliwości 

intelektualne ucznia.  

15. 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). 

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

domowych, chyba, że uzyskają zgodę uczniów. 

 

NARZĘDZIA SPRAWDZANIA OSIAGNIĘĆ UCZNIA 

 

Forma Waga  Częstotliwość 

Prace pisemne (testy) waga 4 minimum jedna ocena w półroczu 

Wypowiedzi pisemne (sprawdziany) waga 3 minimum jedna ocena w półroczu 

Kartkówki waga 2 minimum jedna ocena w półroczu 

Wypowiedzi ustne (reagowanie językowe) waga 3 minimum jedna ocena w półroczu 

Praktyczne zastosowanie języka   waga 3 minimum jedna ocena w półroczu 

Prace domowe waga 1 minimum jedna ocena w półroczu 

Projekty uczniowskie waga 3 minimum jedna ocena w półroczu 

Praca na lekcji (aktywność) waga 2 minimum jedna ocena w półroczu 

Konkursy szkolne waga 2 w miarę potrzeb 

Konkursy pozaszkolne waga 4 w miarę potrzeb 

 

SKALA PROCENTOWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY (prace pisemne) 

 

ocena celująca   96 --- 100%   6 

ocena bardzo dobra  88 ---  95%   5 

ocena dobra   72  --- 87%   4 

ocena dostateczna  50 --- 71%    3 

ocena dopuszczająca  30 ---  49%    2 

ocena niedostateczna    0 ---  29%    1   

 

KRYTERIA OCENY: PISANIE 

 

Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: 

• treść: od 0 do 4 pkt 

• spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt 

• zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt 

• poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt. 

 

Treść 

W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia uczeń się odniósł w 

swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w zadowalającym stopniu. 
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Do ilu 

podpunktów 

uczeń się 

odniósł ? 

Ile podpunktów rozwinął? 

3 2 1 0 

3 4 3 2 1 

2  2 1 1 

1   1 0 

0    0 

 

 

Przykładowo: wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 podpunktów i oba rozwinął, zostanie 

oceniona na 2 punkty. 

1. Nauczyciel kieruje się: 

a. nadrzędnymi zasadami dotyczącymi sposobu oceniania wypowiedzi podanymi w punktach 2–10 

poniżej oraz ustaleniami przyjętymi dla konkretnego zadania 

b. w razie wątpliwości – rozważeniem następujących kwestii: 

− w jakim stopniu jako odbiorca czuje się poinformowany w zakresie kluczowego elementu 

podpunktu polecenia? 

− w jaki sposób uczeń realizuje dany podpunkt?, np. za pomocą ilu zdań i jakich?, za pomocą ilu 

czasowników/określników?, jak złożona jest wypowiedź?, jak wiele szczegółów przekazuje? itp. 

2. Jako podpunkt, do którego uczeń się nie odniósł, traktowana jest wypowiedź ucznia, która (a) nie 

realizuje tego podpunktu lub (b) realizuje go w sposób całkowicie niekomunikatywny. 

3. Za podpunkt, do którego uczeń odniósł się w pracy, przyjmuje się komunikatywną wypowiedź 

ucznia, która w minimalnym stopniu odnosi się do jednego z trzech podpunktów polecenia. 

4. Za podpunkt rozwinięty w pracy przyjmuje się komunikatywną wypowiedź ucznia, która odnosi się 

do jednego z trzech podpunktów polecenia w sposób bardziej szczegółowy. 

5. Realizacja podpunktu polecenia za pomocą dwóch wyrażeń synonimicznych lub dwóch wzajemnie 

wykluczających się słów/wyrażeń lub za pomocą równorzędnych słów oceniana jest jako odniósł się. 

6. Ten sam fragment tekstu nie może być traktowany jako realizacja dwóch różnych podpunktów 

polecenia. 

7. Jeśli uczeń traktuje poszczególne podpunkty polecenia jak zadawane pytania i tworzy wypowiedź 

przez odpowiadanie na te pytania, nie dbając o precyzyjne przekazanie informacji wymaganych w 

każdym podpunkcie polecenia, prowadzi to do obniżenia punktacji za treść oraz może powodować 

obniżenie punktacji za spójność i logikę wypowiedzi. 

8. Jeżeli uczeń realizuje podpunkt polecenia w sposób niestandardowy, budzący wątpliwość, wówczas 

wymagany jest w wypowiedzi element, który wskazuje, że informacja dotyczy danego podpunktu 

polecenia i jest logicznie uzasadniona. 

9. Jeżeli uczeń realizuje podpunkt polecenia, ale komunikacja jest znacznie zaburzona na skutek 

użycia niewłaściwej struktury leksykalno-gramatycznej, podpunkt rozwinięty traktowany jest jako 

podpunkt, do którego uczeń tylko się odniósł, a podpunkt, do którego uczeń się odniósł, jako 

niezrealizowany. 

10. Jeżeli uczeń realizuje kluczowy fragment wypowiedzi w języku polskim – realizację podpunktu 

polecenia uznaje się za niekomunikatywną. 

 

Spójność i logika wypowiedzi 

W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki 

jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między 

zdaniami/akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu 

wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych myśli). 

 

2 – Wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno na poziomie 

poszczególnych zdań, jak i całego tekstu. 

1 – Wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań oraz/lub całego 

tekstu. 
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0 – Wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych do 

powiązania w całość fragmentów. 

 

Zakres środków językowych 

W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-

gramatycznych użytych w wypowiedzi. 

2 – Zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o wysokim stopniu 

pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań. 

1 – Ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie środki językowe o 

wysokim stopniu pospolitości. 

0 – Bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację 

polecenia. 

 

Przez pojęcie „precyzyjne sformułowania” rozumie się wyrażanie myśli z wykorzystaniem słownictwa 

swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitości, takich jak miły, 

interesujący, fajny, np. Kino mi się podoba, ponieważ w salach są wygodne fotele i duży ekran. 

zamiast Kino mi się podoba, ponieważ jest duże i fajne. W precyzji wyrażania myśli mieści się 

również charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń, np. There is a book on the 

table. zamiast On the table is a book. 

 

W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, 

leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. 

 

2 

• Brak błędów. 

• Nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację. 

 

1  

• Liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację. 

• Bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji. 

0  

• Liczne błędy często zakłócające komunikację. 

• Bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację. 

 

Uwagi dodatkowe 

1. Wypowiedź nie podlega ocenie, jeżeli jest: 

• nieczytelna LUB 

• całkowicie niezgodna z poleceniem LUB 

• niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie) LUB 

• odtworzona z podręcznika lub innego źródła. 

2. Jeżeli wypowiedź została oceniona na 0 punktów w kryterium treści, we wszystkich pozostałych 

kryteriach również przyznaje się 0 punktów. 

3. Jeżeli wypowiedź została oceniona na 1 punkt w kryterium treści, we wszystkich pozostałych 

kryteriach przyznaje się maksymalnie 1 punkt. 

4. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. W 

pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów. 

5. W ocenie poprawności środków językowych nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych w 

wypowiedziach uczniów, którym przyznano takie dostosowanie warunków. 

6. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie 

niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywidualna decyzja 

dotycząca danej pracy, np. nie zostaną przyznane punkty za zakres środków językowych oraz za 

poprawność środków językowych lub cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie. 

 

Oznaczanie błędów w wypowiedzi pisemnej 

rodzaj błędu – sposób oznaczenia – przykład 
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błąd językowy (leksykalny, gramatyczny) – podkreślenie linią prostą – Marek lubić czekoladę. 

błąd językowy spowodowany brakiem wyrazu – znak √ w miejscu – brakującego wyrazu Marek √ 

czekoladę. 

błąd ortograficzny – otoczenie słowa kołem – Słońce gżeje. 

błąd językowy i ortograficzny w jednym słowie – podkreślenie linią prostą i otoczenie słowa kołem – 

Słońce gżać w lecie.  

błędy w spójności/logice – podkreślenie linią falistą – Założyłem kurtkę, bo było gorąco. 

 

Błędy ortograficzne zmieniające znaczenie wyrazu traktowane są jako błędy językowe 

i oznaczane poprzez podkreślenie wyrazu linią prostą. 

 

PRZEKAZYWNIE INFORMACJI ZWROTNYCH  

 

Rodzice mogą uzyskać informację o postępach, trudnościach lub specjalnych uzdolnieniach ucznia: 

 podczas wywiadówki  

 w każdym tygodniu wg harmonogramu dyżurów nauczycieli 

 w dowolnym terminie ustalonym przez nauczyciela i rodziców  

 

 

 

 

 

 

 


