
Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy 4 - 8 szkoły 

podstawowej) 

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i podstawy programowej dla szkoły podstawowej. 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenie podlegają 

4 umiejętności (sprawności) językowe: (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie). 

Formy oceniania pracy i wiadomości 

Stosuje się sześciostopniową skalę ocen. 

Uczeń jest oceniany z następujących form: 

* odpowiedzi ustne 

* czytanie 

* zadania domowe 

* wypracowania 

* prace projektowe na dany temat  

*sprawdziany / testy 

* kartkówki  

* praca na lekcji 

*aktywność (przez aktywność rozumie się krótką odpowiedź (dobrowolną) ucznia na  

zajęciach dotyczącą omawianego tematu lub wykraczającą poza omawiany materiał, 

wykonanie dodatkowego zadania, przyniesienie dodatkowych materiałów lub pomocy 

naukowych itp. Aktywność oceniana jest za pomocą plusów  „+++” – to 5. Aktywność  

na lekcji nie jest obowiązkowa, ale dobrze widziana. Ocena z aktywności jest oceną 

cząstkową i jest brana pod uwagę (równorzędnie z innymi ocenami.) Uczeń, który nie 

pracuje na lekcji i przeszkadza w jej prowadzeniu otrzymuje negatywną uwagę  

do dziennika. 

Oprócz w/w form uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za udział w konkursie szkolnym, 

międzyszkolnym lub kuratoryjnym w zależności od szczebla. 

Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia starannie uzupełnionego zeszytu, posiadania 

podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń. Zeszyt lekcyjny ucznia służy nauczycielowi jako środek 

komunikacji z rodzicami o postępach ucznia w nauce. 

Uczniowie mają prawo do zgłoszenia (przed rozpoczęciem lekcji na osobnej kartce papieru 

z podaniem daty), bez podania przyczyny 2 nieprzygotowań w semestrze (zapis  

w dzienniku np.). Nieprzygotowania dotyczą: braku wiedzy, nie nadrobienia zaległości  

po chorobie lub nieobecności na lekcji z innych przyczyn, braku zeszytu, podręcznika, 

zeszytu ćwiczeń, dodatkowych materiałów  rozdawanych przez nauczyciela itp.  

Nie obejmują jednak zapowiedzianych sprawdzianów, testów i kartkówek. 

> Kartkówki (z ostatnich 2-ch lub 3-ch lekcji) są zawsze zapowiadane. 

>Sprawdziany i testy są zapowiadane z wyprzedzeniem tygodniowy i są poprzedzone 

lekcją powtórzeniową. Są one obowiązkowe. Prace pisemne są omawiane i poprawiane  

na lekcji pisemnie w zeszycie. 

> Stosuje się ocenianie wg następującej procentowej proporcji: 

96-100% celujący 

91-95% bardzo dobry 

75-90% dobry 

51-74% dostateczny 

31-50% dopuszczający 

0-30% niedostateczny 

>Jeżeli uczeń opuścił kartkówkę, sprawdzian lub test, to powinien napisać opuszczoną 
formę w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Jeżeli w tym czasie unika napisania 
zaległej pracy otrzymuje negatywną uwagę do dziennika. 
>Uczeń może poprawić niekorzystną ocenę otrzymaną ze wszystkich form na kolejnej 
lekcji (stosuje się te same kryteria, a otrzymana ocena wpisywana jest do dziennika). 

>Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją śródroczną 
i roczną. 
> Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 
> O przewidywanej ocenie niedostatecznej, śródrocznej lub rocznej uczeń i jego rodzice 
(prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku 
szkolnego. 
>O przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń informowany jest na 14 dni przed 
klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

>Ocena śródroczna lub roczna ostatecznie zostaje ustalona na jeden dzień przed 
klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

>Przy wystawianiu ocen śródrocznych lub rocznych nauczyciel bierze pod uwagę 
samodzielność wykonywanych zadań i prac. 
> W trakcie nauczania i przygotowywania zadań sprawdzających postępy uczniów 
nauczyciel bierze pod uwagę zalecenia PPP dla uczniów posiadający orzeczenia lub 
opinie PPP.  
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który 
- opanował materiał danej klasy na ocenę bardzo dobrą, biegle opanował umiejętności 
czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim (na poziomie 
określonym w programie nauczania danej klasy); 
- jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp (nie przekracza 
ustalonego limitu nieprzygotowań), starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, regularnie 
odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w zajęciach 
- potrafi w sposób samodzielny i twórczy formułować wypowiedzi ustne i pisemne,  
z wykorzystaniem wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa wykraczających poza 
zakres nauczania danej klasy; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz 



biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w celu rozwiązania problemów 
teoretycznych i praktycznych z zakresu programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nowatorskie, a także rozwiązuje problemy wykraczające poza program 
nauczania danej klasy (np. uczeń wykonuje określoną liczbę pisemnych zadań 
dodatkowych, czyta zaakceptowaną przez nauczyciela lekturę i wykazuje się znajomością 
tej lektury) 
 - reaguje na ustne komunikaty w języku angielskim, które nie były uprzednio 
zaplanowane i nie są opisane w podręczniku; samodzielnie udziela odpowiedzi poprawnej 
pod względem merytorycznym i gramatycznym; 
- osiąga sukcesy lub wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych  
na szczeblu gminnym, rejonowym,  wojewódzkim albo ogólnopolskim lub posiada inne 
porównywalne osiągnięcia. 
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który 
- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 
klasie, 
- biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu  
w języku angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy) 
- potrafi samodzielnie formułować wypowiedzi ustne i pisemne z wykorzystaniem 
wiadomości z dziedziny gramatyki i słownictwa z zakresu określonego przez program 
nauczania danej klasy; 
- jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp. (nie przekracza 
w znaczący sposób ustalonego limitu nieprzygotowań), starannie prowadzi zeszyt 
przedmiotowy, regularnie odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w zajęciach; 
- reaguje na ustne komunikaty w języku angielskim, samodzielnie udziela odpowiedzi 
prawidłowej pod względem merytorycznym i gramatycznym; 
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania oraz potrafi zastosować posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który 
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie,  
ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum 
programowym  
- nie do końca biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia  
ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym programem nauczania w danej 
klasie) 
- wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgodnie z podanym modelem; 
- nie jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek (przekracza 
ustalony limit nieprzygotowań), nie zawsze odrabia zadania domowe; 
- stara się brać aktywny udział w zajęciach 
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który 
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie  
na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym oraz 

rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; 
- nie opanował w sposób biegły umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia  
ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym programem nauczania w danej 
klasie); 
- ma trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet jeśli korzysta 
przy tym z wypowiedzi modelowych; 
- reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty słowne z pomocą nauczyciela; 
- jest często nieprzygotowany do zajęć, często nie odrabia zadań domowych, ma braki jeśli 
chodzi o prowadzenie zeszytu przedmiotowego, jest mało aktywny na zajęciach. 
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który 
- ma braki w opanowaniu minimum programowego, które nie przekreślają możliwości 
uzyskania przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności z języka angielskiego  
w ciągu dalszej nauki; potrafi rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne – typowe,  
o niewielkim stopniu trudności; 
- ma braki, jeśli chodzi o umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu  
w języku angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy); 
- ma duże trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy 
korzysta z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela; 
- reaguje w sposób prawidłowy tylko na najprostsze komunikaty słowne; 
- jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć, bardzo często nie odrabia zadań 
domowych, zeszyt przedmiotowy prowadzi nieregularnie i niestarannie, przeważnie  
nie jest aktywny na zajęciach. 
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który 
- nie opanował wiadomości i umiejętności językowych określonych w minimum 
programowym; braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze 
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, a poza tym nie jest w stanie rozwiązać zadań  
o elementarnym stopniu trudności; 
- nie opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku 
angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy); 
- nie potrafi formułować wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta  
z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela; 
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