
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 

KLAS IV-VIII 

 

KOMPONENTY PODLEGAJĄCE OCENIE: 

-stopień opanowania słownictwa 

-stopień opanowania struktur gramatycznych 

-umiejętność słuchania 

-umiejętność czytania 

-umiejętność pisania 

-umiejętność mówienia 

 

SKALA OCEN  (zgodna ze statutem, w uproszczeniu): 

0-30% - niedostateczny  (1) 

31-50% - dopuszczający (2) 

51-70% - dostateczny  (3) 

71-85% - dobry  (4) 

86-95% - bardzo dobry  (5) 

96-100% - celujący (6) 

 

KRYTERIA OCEN: 

Aby uzyskać ocenę celującą, uczeń realizuje wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

1. rozwija wszystkie cztery sprawności językowe w stopniu w pełni zadowalającym, 

2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

3. cechuje się łatwością wypowiedzi w zakresie omawianych tematów, 

4. bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  

5. potrafi zaprezentować dodatkowe zadania. 

Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, uczeń realizuje wszystkie wymagania na ocenę dobrą 

oraz: 

1. rozwija wszystkie cztery sprawności językowe w stopniu równomiernym, 



2. potrafi budować spójne zdania, 

3. stosuje szeroki zakres słownictwa, odpowiedni do zadań, 

4. poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi, 

5. biegle stosuje poznane czasy, 

6. rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

7. potrafi wydobywać kluczowe informacje tekstów słuchanych, 

8. płynnie przekazuje wiadomości i informacje, 

9. potrafi napisać spójny tekst z wykorzystaniem poznanych struktur i słownictwa, 

10. stosuje zasady ortografii, 

11. zawsze odrabia zadania domowe, 

12. aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

Aby uzyskać ocenę dobrą, uczeń realizuje wszystkie wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

1. rozwija cztery sprawności językowe, ale w stopniu nierównomiernym. Uczeń np. 

gorzej pisze (forma, ortografia), niż mówi lub rozumie tekst czytany lub słuchany, 

2. na ogół poprawnie stosuje poznane słownictwo i struktury gramatyczne, 

3. w większości przypadków poprawnie używa poznane czasy 

4. rozumie ogólny sens tekstów i rozmów oraz polecenia nauczyciela 

5. potrafi wydobyć większość kluczowych informacji z wysłuchanych tekstów i rozmów, 

6. w miarę możliwości poprawnie przekazuje wiadomości i informacje, 

7. bez trudności wypowiada się sposób umożliwiający jego zrozumienie, 

8. pisze na ogół dobre, zorganizowane i spójne teksty, choć nie zawsze we właściwych 

proporcjach 

9. przeważnie prawidłowo pisze i wykonuje polecenia nauczyciela, 

10. odrabia zadania domowe, 

11. aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

Uczeń otrzymujący ocenę dostateczną: 

1. rozwija cztery sprawności językowe w stopniu nierównomiernym, mając dodatkowo 

problemy w obrębie niektórych z nich, np. mówi dość płynnie, ale nie zawsze 

zrozumiale, na ogół rozumie tekst czytany, ale brak umiejętności i odgadywania 

znaczeń struktur, fraz lub słownictwa z kontekstu powoduje, że pewne fragmenty są 

dla niego zupełnie niezrozumiałe, 

2. poprawnie używa ograniczonego zakresu słownictwa prostych struktur 

gramatycznych, 

3. ma trudności ze zrozumieniem tekstu słuchanego, wydobyciem ważnych informacji 

4. nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela, 

5. ma trudności z wyrażeniem myśli i przekształceniem usłyszanych informacji w formę 

pisemną, 

6. dość często nie odrabia zadań domowych, 

7. dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa w wypowiedziach, 

8. wypowiada się w sposób utrudniający jego zrozumienie, 

9. tworzy teksty nie zawsze spójne, 



10. popełnia błędy w pisowni i interpunkcji, 

11. biernie uczestniczy w zajęciach. 

Uczeń otrzymujący ocenę dopuszczającą: 

1. rozwija cztery sprawności językowe w stopniu ograniczonym, bazując raczej na 

umiejętnościach nabytych we wcześniejszym studium nauki, 

2. buduje z reguły niespójne zdania, 

3. dysponuje niewielkim zasobem słownictwa, 

4. ma problemy z opanowaniem struktur gramatycznych ich zastosowaniem, 

5. ma problemy z odróżnieniem czasów,  

6. rzadko rozumie tekst słuchany, 

7. potrzebuje dodatkowych wskazówek i objaśnień w celu zrozumienia poleceń 

nauczyciela, 

8. pisze chaotyczne i niespójne teksty, z dużą ilością błędów gramatycznych i 

ortograficznych, zachowując jednak sens wypowiedzi, 

9. z reguły nie odrabia zadań domowych. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi na 

poziomie grupy, w której się znajduje, 

2. nie zna słownictwa,  

3. nie zna zasad budowy zdania, 

4. nie potrafi wypowiedzieć się na zadane tematy, 

5. nie rozumie tekstów słuchanych i poleceń nauczyciela, 

6. nie potrafi wykonać zadania, przy dodatkowej pomocy nauczyciela, 

7. wypowiada się w sposób niezrozumiały dla innych, 

8. ma trudności z czytaniem, 

9. notorycznie popełnia błędy w pisowni, 

10. nie wykonuje prac pisemnych i nie odrabia zadań domowych, 

11. nie wykazuje chęci opanowania minimum materiału, 

12. nie wykazuje inicjatywy poprawy oceny. 

 

FPORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

Sprawdziany, prace klasowe – zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone 

lekcją powtórzeniową. Uczeń w ciągu semestru może nie napisać jednego sprawdzianu (np. z 

powodu nieobecności spowodowanej chorobą).  

Kartkówki – obejmują materiał z 2-3 ostatnich lekcji. Uczeń nieobecny nie musi jej pisać po 

powrocie do szkoły, jeśli uczeń notorycznie jest nieobecny na kartkówkach nauczyciel może 

wyznaczyć mu  termin napisania którejś z nich. 



Zadania domowe –sprawdzane wszystkim uczniom na najbliższych zajęciach i oceniane (dla 

wyznaczonych uczniów na danej lekcji), obejmują materiał ostatniej lekcji. Uczeń ma prawo 

3 razy w semestrze nie odrobić zadania domowego jeśli zgłosi to na początku lekcji, jeśli tego 

nie zrobi podczas sprawdzania zadania przez nauczyciela uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Ocenę niedostateczną za zadanie domowe uczeń może poprawić na 

najbliższej lekcji – ma wówczas dwie oceny za zadanie domowe. 

Wypowiedzi ustne – samodzielne wypowiedzi, konwersacje z innymi uczniami lub 

wypowiedzi kierowane (nauczyciel zadaje pytania), obejmują zwykle materiał z 2-3 ostatnich 

lekcji, mogą być też zapowiedziane z materiału realizowanego znacznie wcześniej. Ocenę 

niedostateczną można poprawić na najbliższej lekcji, wpisane do dziennika są wtedy dwie 

oceny. 

Praca w grupach – oceniana na bieżąco, dotyczy konkretnego zagadnienia tematycznego . 

Aktywność – oceniana na bieżąco za pomocą „+”, 6 plusów oznacza, że uczeń otrzymuje 

ocenę celującą. 

Zadania dodatkowe – projekty, konkursy, karty pracy itp. Przeznaczone są dla uczniów 

chętnych, termin oraz zakres pracy są ustalane z nauczycielem. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

- uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie (gdy nie ma zeszytu, 

książki, zeszytu ćwiczeń lub zadania domowego), gdy zdarzy się to czwarty raz (lub kolejny) 

otrzymuje ocenę niedostateczną 

-uczeń ma obowiązek prowadzić i nosić zeszyt, na każdą lekcję przynosić go jak również 

zeszyt ćwiczeń i podręcznik 

-w przypadku dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma prawo indywidualnie ustalić z 

nauczycielem sposób i termin nadrobienia zaległości 

-uczeń, który nie zgadza się z proponowaną oceną na koniec roku ma prawo poprosić o 

egzamin komisyjny na ocenę wyższą. Musi wówczas złożyć pisemne podanie o egzamin 

sprawdzający w ciągu trzech dni od wpisania proponowanej oceny. Egzamin ma formę 

pisemną i zawiera zagadnienia realizowane podczas całego roku szkolnego. Oceniany jest 

zgodnie z obowiązującą skalą ocen i progami procentowymi –jeśli zdaje egzamin na ocenę 

dobrą musi osiągnąć próg procentowy na taką ocenę, jeśli nie pozostaje z oceną proponowaną 

wystawioną wcześniej przez nauczyciela. 

 


