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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach 

 

Integralną częścią nauczania jest ocenianie, które polega na bezustannym zbieraniu 

informacji o przebiegu procesu uczenia się. Jest to również swojego rodzaju sposób na 

zachęcanie i stymulowanie uczniów do ich dalszego rozwoju. 
 

Rozróżniamy dwie zasadnicze funkcje oceniania: diagnostyczną/bieżącą  

i klasyfikującą/sumującą. Różnice pomiędzy nimi obrazuje następująca tabela: 

 

 Ocenianie diagnostyczne/bieżące  Ocenianie klasyfikujące/sumujące 
      

1. Ma na celu:   1. Ma na celu: 

• monitorowanie postępów i rozwoju ucznia • monitorowanie działania systemu 

• sprawdzenie skuteczności zastosowanych szkolnego w dłuższym okresie; 

 metod i technik nauczania;  • porównanie osiągnięć uczniów 

• rozpoznanie Indywidualnych potrzeb z określonymi standardami; 

 każdego ucznia;  • globalne sprawdzenie jakości nauczania. 

• nakreślenie kierunku dalszej pracy.  2. Ma charakter okresowy i odbywa się w 

2. Jest procesem ciągłym, wspomagającym.  ściśle  określonym  czasie  (zwykle  na 

3. Wyniki podane są w taki sposób, w jaki  koniec  semestru,  roku  szkolnego  czy 

 zdecyduje  szkoła  i  sam  nauczyciel  cyklu nauczania). 

 (szeroki wachlarz możliwości).  3. Najczęściej  bazuje  na  pisemnych  lub 

4. Jest szczególnie przydatne nauczycielowi,  ustnych testach przygotowanych według 

 uczniowi i jego rodzicom, stanowiąc dla  wymaganych procedur. 

 nich informację zwrotną.  4. Jest przydatne dla celów statystycznych, 

5. Ma postać:    szczególnie dla nadzoru (np. kuratorium).   
• formalną: testy, sprawdziany, itp.;  
• nieformalną: obserwacja ucznia (jego 

zaangażowania ucznia w proces uczenia, 

aktywność, udzielane odpowiedzi itp.). 
 
 

Ocenianie oparte jest na poniższych zasadach: 

 

1.Postępy nauczania i osiągnięcia uczniów można ocenić na podstawie: 

 

• prac klasowych: sprawdzianów/ testów osiągnięć – np. na zakończenie rozdziału, 

testów semestralnych i testu końcowego; 

 

• kartkówek – zapowiedzianych i niezapowiedzianych krótkich testów, sprawdzających 

stopień opanowania materiału z 1-3 ostatnich lekcji; 

 

• prac domowych; 

 

• prac pisemnych; 

 

• odpowiedzi ustnych; 
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• prac projektowych (oceniając zarówno proces ich powstawania, jak i sam produkt); 

 

• bieżącej obserwacji aktywności na zajęciach; 

 

• samooceny uczniów. 

 

Dopuszczalne jest stosowanie wszelkich innowacyjnych rozwiązań na lekcjach – np. 

systemu punktowego, systemu kar i nagród, plusów i minusów – im ciekawszy pomysł na 

zmotywowanie uczniów do nauki, tym skuteczniejszy zapewne okaże się system ewaluacyjny.  

 

2.Ocenianiu podlegają następujące obszary wiedzy i umiejętności ucznia: 

 

• gramatyka i słownictwo, 

 

• czytanie, 

 

• słuchanie, 

 

• mówienie, 

 

• pisanie. 

 

Powyższe obszary wiedzy mogą być sprawdzane poprzez m.in.: 

 

• sprawdziany wiadomości / testy, 

 

• praca domowa, 

 

• prowadzenie zeszytu / zeszytu ćwiczeń, 

 

• aktywność na lekcji, 

 

• prace projektowe, 

 

• komunikowanie się w języku angielskim, 

 

• pilność / zaangażowanie ucznia. 

 

 

 

3.Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową/sprawdzian w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela – najpóźniej dwa tygodnie od momentu poinformowania ucznia o uzyskanej ocenie, 

nie później jednak niż na tydzień przed klasyfikacją. 

4.Jeśli uczeń był nieobecny podczas pracy klasowej/sprawdzianu, powinien napisać go na 

pierwszych zajęciach na których będzie obecny, lub w uzasadnionych przypadkach,  

w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

 

5.Kartkówki/odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z bieżącego działu i nie muszą być 

zapowiadane. Jeżeli uczeń był nieobecny na kartkówce, odpowiedni materiał może zaliczyć  

w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej. 

 

6.Poprawione i ocenione prace pisemne/kartkówki uczeń dostaje do wglądu nie później niż 

przeciągu dwóch tygodni po przeprowadzeniu sprawdzianu. 
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7.Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji dwa lub trzy razy w ciągu okresu, co zostaje 

odnotowane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym na początku danej lekcji. Nie obejmuje to 

zwolnienia z pisania zapowiedzianej pracy klasowej. Ilość nieprzygotowań na okres: 

kl 4 -  3                                          

kl 5 -  3                                              

kl 6 -  2  

kl 7 – 2 

kl 8 – 2 

Jeśli uczeń zgłosi nieprzygotowanie po wykorzystaniu limitu w danym okresie, otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

W klasach 4-6 dopuszczalne są zamienniki oceny niedostatecznej z nieprzygotowań, polegające na 

odrobieniu zaległej pracy domowej oraz wykonaniu dodatkowej pracy, wyznaczonej przez nauczyciela. 

O przyznaniu zamiennika decyduje nauczyciel, po uprzedniej prośbie ucznia. 

 

8.Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych, może być niesklasyfikowany  

z języka angielskiego. 

9.Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat specyficznych trudności 

w uczeniu się pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich 

potrzeb i możliwości, lub stosowana jest liberalizacja ocen za błędy. 

10.Oceny za prace klasowe/sprawdziany wyrażone są procentami, które przekłada się na 

stopnie w następujący sposób:   

 

Minimum na ocenę   Ocena  

99%   5+ 

95%      5  

91%       5-  

85%       4+  

80%       4  

75%       4-  

70%       3+  

60%       3  

50%   3- 

45%       2+  

40%       2  

31%   2- 

 

Wynik niższy, tzn. od 30% w dół, oznacza ocenę niedostateczną. Ocenę celującą z testu, 

może uzyskać uczeń, który zdobył 100% z zasadniczej części sprawdzianu oraz bezbłędnie 

wykonał zadanie dodatkowe (opcjonalnie). O maksymalnej ocenie możliwej do uzyskania  

z danego sprawdzianu/kartkówki decyduje nauczyciel (w zależności od trudności najwyższą 

oceną może być ocena celująca lub bardzo dobra). 

 

11.Proponuje się następujące wartości ocen w dzienniku elektronicznym: 

 

klasówki – 4  kartkówki – 3  praca domowa -2 odpowiedź – 2  konkursy – 3  

aktywność – 2  praca dodatkowa – 2  nieprzygotowanie ponadwymiarowe – 1  

Nauczyciel może dostosowywać wartości ocen w dzienniku elektronicznym w zależności od poziomu 

trudności danej partii materiału. 

 

12.Podane poniżej kryteria ocen stosuje się w połączeniu z treściami przewidzianymi  

w rozkładach materiału na dany rok nauczania w oparciu o wybrany i zatwierdzony przez dyrektora 

szkoły program nauczania. 
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Szczegółowe kryteria oceniania 

 

Skala  Gramatyka i słownictwo 
 

ocen  Umiejętności ucznia: 
 

 •   swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie 
 

  materiału oraz zna niektóre konstrukcje wykraczające poza jego ramy 
 

 •   z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod 
 

  względem gramatycznym i logicznym 
 

 •   posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania 
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 i potrafi go wykorzystać w praktyce 
 

• zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku 
 

  i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i internet 
 

 •   wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych 
 

  walorach językowych 
 

 •   bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe 
 

  wykraczające poza wymagany poziom 
 

 •   niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas 
 

  Lekcji 
 

 •   swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie 
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 Materiału 
 

• buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem 
 

  gramatycznym i logicznym 
 

 •   zna słownictwo określone programem nauczania i potrafi je wykorzystać 
 

  w praktyce 
 

 •   czasami wykonuje dodatkowe prace projektowe 
 

 •   zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe 
 

 •   bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach 
 

 •   prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w 
 

  rozkładzie materiału 
 

 •   buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem 
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 gramatycznym i logicznym 

 

• zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj  

 
 

  poprawnie używa ich w praktyce 
 

 •   przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace 
 

  Projektowe 
 

 •   przeważnie chętnie uczestniczy w zajęciach 
 

 •   zna i potrafi operować niektórymi prostymi strukturami 
 

  gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału 
 

 •   buduje zdania, które nie zawsze są spójne – zdania zawierają błędy 
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 gramatyczne i logiczne, które czasami zakłócają sens przekazu 
 

• na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć 
 

  w ograniczonym zakresie 
 

 •   nieregularnie wykonuje prace domowe i projektowe – prace zawierają błędy 
 

 •   rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach 
 

 •   słabo zna struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma 
 

  problemy z wykorzystaniem ich w praktyce 
 

 •   zdania, które buduje, są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem 
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 gramatycznym i logicznym – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej 
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Pracy 
 

•   dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem 
 

 •   potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań 
 

 gramatycznych i leksykalnych 
 

 •   sporadycznie odrabia prace domowe i projektowe 
 

 •   nie uczestniczy aktywnie w zajęciach – nie zgłasza się do zadań, 
 

 a zmuszany do odpowiedzi, popełnia wiele błędów 
   

• nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych 

w rozkładzie materiału 

1 •   nie zna podstawowych słów i wyrażeń  
• nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela  
• bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe i zawsze zawierają 

one błędy uniemożliwiające zrozumienie treści 
 
 
 

Skala Czytanie 

ocen Umiejętności ucznia: 

 •   regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły 

 anglojęzyczne, komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszonych 

 Wersjach 

 •   rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje 

6 z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora 

 •   na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać 

 zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić 

 swoją decyzję 

 •   zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów 

 •   technika czytania – czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez 

 przygotowania) 

 •   podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania 

 •   czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla 

 przyjemności teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier, czasopisma 

 anglojęzyczne, książki w uproszonych wersjach 

 •   rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, 

 rozumie kontekst sytuacyjny, określa intencje autora 

5 •   na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające 

 różnego typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na 

 pytania, określanie prawdziwości zdań, i potrafi uzasadnić swoją decyzję 

 •   zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów 

 •   technika czytania – czyta prawidłowo 

 •   podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania 

 •   rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy 

 wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst 

 sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem intencji autora 

 •   czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających 

4 rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie 

 odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań; przeważnie potrafi 

 uzasadnić swoją decyzję 
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• przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów  
• technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy  
• podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania 

 
• nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, 

potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze 

rozumie kontekst sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora  
• popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających 

3 
bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń,  

 

udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami  

 
 

 potrafi uzasadnić swoją decyzję 
 

• czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów  
• technika czytania – czyta, popełniając liczne błędy  
• czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji 

 
• z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub 

2 najprostsze zwroty  
• nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem 

najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego 

• przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia 

szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości 

zdań – najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji 

• sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów  
• technika czytania – czyta niechętnie, popełniając bardzo liczne błędy 

 
• zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku  
• jeśli czyta, to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie 

potrafi skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji  
• nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych  

1 zadań sprawdzających poziom zrozumienia tekstu 

 •   niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy 

 •   nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów 

 •   technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, 

 rażące błędy, uniemożliwiające zrozumienie 

  

Skala Słuchanie 

ocen Umiejętności ucznia: 

 •   potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na 

 materiałach anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty 

 w podręczniku takich jak: piosenki, filmy, proste skecze 

 •   rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie 

 Zareagować 

6 •   potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 •   potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie 

 na nie zareagować 

 •   na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie 

 zadania sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór 

 •   z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację 

 •   bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania 
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• potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych 

na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku  
• rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi 

właściwie na nie zareagować  
• potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

5 • na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające 

typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, 

określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie 

tabelki brakującymi informacjami – uczeń potrafi uzasadnić swój wybór  
• rozróżnia dźwięki i intonację  
• aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania 

 
• potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na 

4 materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku  
• rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na 

nie zareagować  
• zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  
• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań 

sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie 

odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu 

z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zazwyczaj 

potrafi uzasadnić swoją decyzję  
• rozróżnia większość dźwięków  
• przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania 

 
• potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na 

materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku  
• nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens  
• nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie 

odpowiednio zareagować  
• nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego  

3 • na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania 

sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na 

pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, 

uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – popełnia przy tym błędy i 

nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór  
• mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, 

ma problemy z koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu  
• nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na 

materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku  
• zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu  
• zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować  
• sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego  

2 • na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań 
sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi 
na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, 
uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zwykle zgaduje, 
popełniając przy tym bardzo liczne błędy, potrzebuje pomocy  

• zwykle nie rozróżnia dźwięków  
• uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze  
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słuchu   

• nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie 

rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach 

anglojęzycznych zawartych w podręczniku 

• nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych 

i z podpowiedziami 

1 • jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich 

podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi 

• nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego  
• błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet 

z pomocą nauczyciela  
• nie rozróżnia dźwięków  
• uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy  

 
/  

Skala  Mówienie 
 

ocen  Umiejętności ucznia: 
 

 •   swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując 
 

  przy tym dużą dokładność językową i zasób słownictwa 
 

6 

•   poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe 
 

• ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć 
 

 •   w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany 
 

 •   w sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na 
 

  różne tematy 
 

 •   dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując 
 

  przy tym dokładność językową 
 

 •   potrafi dość płynnie i bez zahamowań mówić na tematy określone 
 

5 

 w rozkładzie materiału 
 

• dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału 
 

 •   ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć 
 

 •   w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany 
 

 •   w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas 
 

  lekcji na różne tematy 
 

 •   mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem 
 

 •   dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji 
 

4 

 w zakresie opisanym w rozkładzie materiału 
 

• można go zazwyczaj zrozumieć 
 

 •   potrafi włączyć się do rozmowy 
 

 •   w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny 
 

 •   na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne 
 

  Tematy 
 

 •   uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami 
 

 •   posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz 
 

3 
•   wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału 

 

• w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie  

 
 

  pracę, posługując się językiem ojczystym 
 

 •   rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów 
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językowych   

• uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy  
• popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie  
• czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty  

2 • czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach 

komunikacyjnych, lecz na ogół nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go 

praca zespołu, a nawet potrafi ją dezorganizować  
• nie zabiera głosu w rozmowie 

 
• uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, 

1 nawet najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela 
• wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego 

wypowiedź jest niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat  
• zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania 

nauczyciela nawet kierowany podpowiedziami z jego strony  
• prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie  

 

 

Skala Pisanie 

Ocen Umiejętności ucznia:  
• wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne – pisze dla przyjemności, np.: 

prowadzi pamiętnik, blog lub koresponduje z rówieśnikami z zagranicy  
• pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym  
• pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji  

6 • bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe 

zawarte w podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł 

• poziom prac wykracza poza wymagany materiał  
• bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają 

poza wymagany poziom  
• wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione 

w rozkładzie materiału  
• potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedz  
• pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych  

5 • popełnia nieliczne, mało znaczące błędy 

w pisowni i interpunkcji 

• chętnie wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku  
• zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe 

 
• prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące  
• wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, 

4 
 które na ogół nie zakłócają przekazu 

 

• pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji  

 
 

 •   czasami wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku 
 

 •   przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe 
 

 •   pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat 
 

 •   stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych 
 

3 • wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które 
niekiedy zakłócają przekaz 

• tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji  
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• czasami wykonuje prace domowe, które zawierają błędy 
 

• uczeń pisze sporadycznie i niechętnie  
• prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne   

2 •   pisanie prac sprawia mu duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela  
• pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które 

bardzo często zakłócają przekaz  
• teksty są źle zorganizowane i chaotyczne  
• popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy  
• rzadko odrabia prace domowe 

 
• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi 

wypowiedzieć się pisemnie na większość tematów 

zawartych w rozkładzie materiału  
• jeśli pisze, to jego prace są nieczytelne lub zawierają tak dużo 

 błędów gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się 

1 Niezrozumiały 

 •   ma problemy przy przepisywaniu z tablicy 

 •   teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne 

 •   zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały 

 •   nie odrabia nawet najprostszych prac domowych – jeśli je wykona, 

 obfitują one w rażące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści 

 
  

  

13.Ocenę niedostateczną na koniec okresu/roku szkolnego otrzymuje uczeń, który nie spełnia 

kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie korzysta z proponowanej pomocy w postaci zajęć 

wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia 

zaległości. 

14.Ocenę celującą na koniec okresu lub roku szkolnego może otrzymać uczeń, który spełnia 

wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, a dodatkowo wykazuje się 

wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania obowiązujący na jego poziomie, np. 

uzyskuje od I do III miejsca lub wyróżnienie w konkursie międzyszkolnym; uzyskuje 100% 

wynik na egzaminie z języka angielskiego w klasie VIII, wykonuje dodatkowe zadania 

uzgodnione z nauczycielem.  
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WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
1) Za przewidywaną roczną ocenę przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną przez nauczyciela  

zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.  

2) Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć języka angielskiego 

tylko  

o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy spełni wszystkie poniższe warunki:   

a. frekwencja na zajęciach z danego języka obcego nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  

b. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

c. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  

i prac pisemnych;  

d. skorzystanie  ze  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym 

konsultacji  indywidualnych. 

3) Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnioskować o podwyższenie oceny w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej, zwracając się z pisemną prośbą do nauczyciela o przeprowadzenie 

sprawdzianu podwyższającego roczną ocenę z podaniem stopnia, o który się ubiega, wraz  

z uzasadnieniem. 

4)Uczeń  spełniający wszystkie warunki przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu. 

5)Termin sprawdzianu podwyższającego roczną ocenę uzgadnia się z uczniem i jego  

rodzicami lub opiekunami prawnymi, nie później jednak niż do dnia klasyfikacyjnego 

posiedzenia Rady Pedagogicznej.  

6)Sprawdzian podwyższający ocenę z języka obcego obejmuje zakres umiejętności  

i wiadomości, jaki zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, uczeń powinien osiągnąć  

w danym okresie lub całym roku szkolnym.  

7)Sprawdzian podwyższający ocenę odbywa się w formie pisemnej. Sprawdzian 

przygotowuje w oparciu o wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć języka obcego, nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne. 

8)Sprawdzian podwyższający ocenę przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia. 

9)Poprawa oceny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy dodatkowy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub wyższą. 

10)W przypadku uzyskania oceny niższej niż wnioskowana utrzymuje się ocenę 

dotychczasową. 

11)Sprawdzian przechowywany jest w dokumentacji nauczyciela do końca danego roku 

szkolnego. 

12)W szczególnych przypadkach decyzję o dopuszczeniu ucznia do sprawdzianu podejmuje 

nauczyciel. 

  

 

Zespół nauczycieli języka angielskiego 
 


