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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4 – 8  

 

1. Kontrola bieżąca 

           Przedmiotem oceniania jest: 

 aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności 

 tempo przyrostu wiadomości i umiejętności 

 aktywność i postawa 

 

2. Kontrola okresowa 

Sprawdza większe partie materiału, obejmuje oprócz znajomości słownictwa, gramatyki, sprawności 

czytania, rozumienia ze słuchu i pisania, również umiejętność komunikowania się. Kontrola okresowa 

będzie przeprowadzana w formie kontroli pisemnej lub ustnej. 

3. Ocenianiu podlegają także: 

 

 prace projektowe pozwalające sprawdzić znajomość słownictwa i struktur oraz umiejętność pisania jak 

również samodzielność i umiejętność współpracy; 

 dialogi i inscenizacje pozwalające sprawdzić znajomość funkcji językowych, języka sytuacyjnego oraz 

słownictwa. 

 

4. Sposoby informowania: 

 

 informacja ustna przekazana uczniowi przez nauczyciela 

 informacje w formie pisemnej znajdują się u nauczyciela przedmiotu i są dostępne podczas spotkań 

indywidualnych 

 

5. Zasady wystawiania ocen cząstkowych, śródrocznych i końcoworocznych: 

 

 w ciągu semestru możemy otrzymać co najmniej 6 ocen cząstkowych. 

 ocena śródroczna jest wystawiania na podstawie ocen cząstkowych z uwzględnieniem przypisanej im 

„wagi” 

waga 0,6 – sprawdziany z działu (45min), odpowiedzi ustne 

waga 0,3 –kartkówki, dyktanda, czytanie, prace projektowe, prowadzenie zeszytu, zeszytu ćwiczeń, dłuższe 

prace pisemne 

waga 0,1 –zadania domowe, aktywność na lekcji 

 

Ocenę śródroczną obliczamy według wzoru:  OS = 0,6  + 0,3 + 0,1, gdzie 0,6 to średnia arytmetyczna ocen 

uzyskanych z prac pisemnych, 0,3 to średnia ocen z odpowiedzi ustnych, kartkówek, dyktand, czytania, prac 

projektowych, prowadzenia zeszytu,  dłuższych prac pisemnych, 0,1 to średnia arytmetyczna ocen 

uzyskanych z prac pisemnych, zadań domowych, aktywności na lekcji. 

 

Uczeń uzyskuje ocenę śródroczną zgodnie ze średnią ważoną odpowiednio: 

1,75  - na ocenę dopuszczającą 

2,75 – na ocenę dostateczną 

3,75 – na ocenę dobrą 

4,75 – na ocenę bardzo dobrą 
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Ocena końcoworoczna to średnia arytmetyczna średnich ocen ważonych z każdego semestru. 

Uczeń uzyskuje ocenę końcoworoczną odpowiednio: 

1,75  - na ocenę dopuszczającą 

2,5 – na ocenę dostateczną 

3,5 – na ocenę dobrą 

4,5 – na ocenę bardzo dobrą 

 

6. Sposoby sprawdzania wiedzy ucznia: 

 

 kontrola w formie pisemnej – kartkówki(15min) – obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji), sprawdziany 

(45min) – obejmują większe partie materiału), prace domowe pisemne 

 prace pisemne są oceniane według punktacji:  

0 – 29% - niedostateczny 

30% - 50% - dopuszczający 

51% - 74% - dostateczny 

75% - 90% - dobry 

91% - 100% - bardzo dobry 

 gdy na sprawdzianie jest wyznaczone zadanie dodatkowe, ocenę celującą otrzymuje uczeń, który otrzymał 

ocenę bardzo dobrą w ogólnej punktacji i z zadania dodatkowego minimum 75% poprawnych odpowiedzi 

 uczeń, który odpisuje na sprawdzianie, przeszkadza, rozmawia, dekoncentruje siebie i innych, traci szansę 

poprawy sprawdzianu oraz otrzymuje ocenę niedostateczną 

 

7. Kryteria oceniania: 

 

Celujący – uczeń potrafi bezbłędnie przekazać wiadomości przy użyciu bogatego słownictwa, wzorców 

intonacyjnych i bardzo dobrej wymowie. Mówi spójnie, bez wahania. Umie w sposób naturalny włączyć się 

do rozmowy i wyrazić swoje zdanie. 

Bardzo dobry – uczeń potrafi prawie bezbłędnie przekazać wiadomości przy użyciu bogatego słownictwa, 

wzorców intonacyjnych i bardzo dobrej wymowie. Mówi spójnie, prawie bez wahania. Prawie zawsze umie 

w sposób naturalny włączyć się do rozmowy i wyrazić swoje zdanie. 

Dobry – uczeń potrafi skutecznie przekazać wiadomości przy użyciu dość bogatego słownictwa, wzorców 

intonacyjnych i bardzo dobrej wymowie. Mówi dość spójnie, z pewnym wahaniem. Zwykle umie w sposób 

naturalny włączyć się do rozmowy i wyrazić swoje zdanie. 

Dostateczny – uczeń potrafi dość skutecznie przekazać wiadomość, jednak słownictwo ma ograniczone, a 

wzorce intonacyjne, wymowa nie są wystarczająco spójne. Czasami umie się włączyć do rozmowy i wyrazić 

swoje zdanie.  

Dopuszczający – uczeń tylko czasami potrafi przekazać wiadomość, jednak słownictwo ma ograniczone a 

wzorce intonacyjne, wymowa nie są wystarczająco spójne. Rzadko umie się włączyć do rozmowy i wyrazić 

swoje zdanie. 

Niedostateczny – komunikacja w języku angielskim jest bardzo trudna. Wymowa i intonacja 

uniemożliwiają zrozumienie. Uczeń nie potrafi włączyć się do rozmowy. Nie opanował minimum 

wiadomości programowych 
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8. Techniki kontroli: 

 

 Mówienie 

a) Umiejętność współpracy 

b) Wymienianie informacji o sobie 

c) Poprawność 

d) Płynność 

e) Komunikacja interaktywna 

f) Zdolności negocjacyjne 

g) Wymowa: dźwięki, akcent, rytm, intonacja 

h) Zasób struktur i słownictwa 

i) Umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych 

 

 Słownictwo 

a) Umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach 

b) Odpowiedni dobór słownictwa 

c) Odpowiedni zakres słownictwa 

 

 Gramatyka 

a) Poprawianie błędów w zdaniach 

b) Wstawianie wyrazów w odpowiedniej formie 

c) Technika wielokrotnego wyboru 

 

 Rozumienie ze słuchu 

a) Zdolność rozumienia nauczyciela, nagrań, kolegów 

b) Wydobywanie informacji 

c) Rozpoznawanie kontekstu 

d) Rozpoznawanie najważniejszych myśli i uczuć mówiącego 

  

 Czytanie 

a) Rozpoznawanie najważniejszych informacji i rozumienie tekstu czytanego 

b) Odpowiedzi na pytania do tekstu 

c) Wybór właściwej odpowiedzi 

d) Porządkowanie kolejności akapitów 

e) Dopasowanie informacji do obrazków 

f) Poprawianie błędnych informacji 

 

 Pisanie 

a) Zdolność przekazywania informacji 

b) Zdolność przekazywania informacji o sobie 

c) Zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń, historii 

d) Poprawność 

f) Zgodność tematu z wypracowaniem 

 

Inne umiejętności 

a) Korzystanie ze słownika 

b) Tworzenie projektów 
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9. Poprawianie ocen cząstkowych 

 

 uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu (0,6) jeden raz w terminie do dwóch tygodni od momentu 

oddania poprawionych prac  

 poprawa oceny niedostatecznej jest obowiązkowa 

 nie można poprawiać oceny z odpowiedzi ustnej lub kartkówki 

 ocena z poprawionego sprawdzianu jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen – tj. oceny ze sprawdzianu 

pisanego w pierwszym terminie i oceny otrzymanej z poprawy 

 

10. Poprawianie przewidywanej oceny końcowej (semestralnej lub rocznej) 

 

 przewidywana ocena końcowa może być poprawiona tylko o jeden stopień 

 na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o ocenie niedostatecznej z 

przedmiotu 

 najpóźniej dwa tygodnie przed klasyfikacją uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy oceny końcowej 

 uczeń pisze pracę pisemną na odpowiednim poziomie wymagań 

 uzyskanie co najmniej 90% możliwych punktów z napisanej pracy pozwala na uzyskanie wnioskowanej 

oceny 

 ustalona ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, do którego 

uczeń przystępuje w ciągu miesiąca od zakończenia ferii zimowych 

 do poprawy oceny nie może przystąpić uczeń, który uchyla się od oceniania, nie pisał wszystkich prac 

pisemnych, nie prowadzi zeszytu, ma nieusprawiedliwione nieobecności 

 

11. Dostosowanie przedmiotowego systemu oceniania do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami 

 

 Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w 

uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z    

uwzględnieniem zaleceń poradni. 

 Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się. 

 W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania 

poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych  sukcesów. 

 

Rodzaje dysfunkcji: 

 

Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo - dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania 

wiedzy, a nie treści. Wymagania merytoryczne ,co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne  takie 

same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne 

 Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać 

ustnie z tego zakresu materiału. 

Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze zrozumieniem treści 

- dostosowanie wymagań w zakresie formy: Krótkie i proste polecenia, czytanie polecenia zadania na głos, 

objaśnianie dłuższych poleceń. Wydłuża się czas na wykonanie zadania, pracy pisemnej. 

Inne rodzaje dysfunkcji–ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni. 

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej - w przypadku tych dzieci konieczne jest 

dostosowanie zarówno w zakresie formy jak i treści wymagań. 
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12. Ustalenia dodatkowe 

 

 uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić swoje nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy sprawdzianów) 

 uczeń ma obowiązek nosić zeszyt, podręcznik i ćwiczenia 

 prace pisemne są podawane z tygodniowym wyprzedzeniem 

 kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie 

 nieobecność ucznia nie zwalnia go z przygotowania się do lekcji i możliwości odpowiedzi lub pisania 

kartkówki 

 za brak zeszytu lub książek uczeń otrzymuje ‘-‘ (minus), 3 minusy to ocena niedostateczna do wagi 0,1 

 uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie ma obowiązek napisać pracę w ciągu 2 tygodni po 

nieobecności w szkole w terminie ustalonym przez nauczyciela 

 uczeń, który nie napisze pracy pisemnej w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną 

 

 

 

 

13. W przypadku nauczania zdalnego:  

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są przez podejmowanie przez 

ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i 

dających podstawę do oceny pracy ucznia. Nauczyciele oceniający ucznia uwzględniają pojawiające się trudności 

techniczne w związku z kształceniem na odległość i dostosowują sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności do 

indywidualnych sytuacji ( w tym także sytuacji zdrowotnej). Nauczyciel bierze pod uwagę aktywność, 

systematyczność i postępy ucznia. 

 

Nauczyciel kontaktuje się z uczniami poprzez 

1) e - dziennik, 

2) skrzynki klasowe 

2) platformę Microsoft 

3) inne, wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej 

 

 Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku z kształceniem na odległość 

i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności do indywidualnych sytuacji 

(także sytuacji zdrowotnej). 

 Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu przede wszystkim aktywność, systematyczność i postępy 

ucznia. 

 Podstawowym narzędziem pracy na odległość będzie aplikacja Office 365 jako obszar roboczy do 

współpracy uczniów i nauczycieli oraz gromadzenia zbiorów, zadań 

 Każdy uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w terminach ustalonych z 

nauczycielem.  

 Nauczyciel udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, wskazywaniu 

kierunku dalszej pracy. 
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 Każdy rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia przy wykorzystaniu 

komunikatora na e-dzienniku 

 Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie e-nauczania w sposób i 

w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

 Formy sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych: 

Wypracowania, odpowiedź ustna, test  – waga 0,6 

Ćwiczenia – waga 0,1 

Aktywność – waga 0,3 

 

 Oceny uzyskane przez uczniów nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego. 

 Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone zadania należy 

wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 Brak oddania/wysłania pracy skutkuje oceną niedostateczną. 

 Prace powinny być wysyłane od godziny 7:30 – 15:30. Nadesłanie pracy poza wyznaczonym czasem 

skutkuje oceną niższą o stopień. 

 

Opracowały: 

Renata Walentowicz, Agata Steuden 

     nauczyciele języka angielskiego 

 

 

 


