
Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego 
w klasach IV – VIII 

w Szkole Podstawowej im. A Abrahama 
w Połczynie 

 
 
Postanowienia ogólne: 
 
Cele ogólne oceniania: 
 
1. Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 
2. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 
3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszej 

pracy, 
4. Dostarczenie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 
5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 
6. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 

prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem 
 

I. Formy oceniania: 
 
1. Sprawdziany: 
 
- przewidywane są całogodzinne prace pisemne (sprawdziany) po zakończeniu każdego   
  działu, które nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem; 
- nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym   
  praca została napisana; 
- uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej pracy i zapoznania się z błędami  
  oraz ewentualnie wyjaśnienia ich przez nauczyciela na terenie szkoły. Nauczyciel przekazuje  
  informacje o ocenie rodzicom (opiekunom) na ich prośbę, jako informację o aktualnym  
  rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach. 
 
2. Kartkówki 
 
- planowane są kartkówki obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich tematów, które nie    
  muszą być zapowiadane; 
- kartkówki nie podlegają poprawie. 
 
 
3. Odpowiedzi ustne 
 
- ocenie podlega poprawność czytanego tekstu, bądź dialogu. 
 



4. Praca na lekcji i aktywność na lekcji 
 
- zaangażowanie w przebieg lekcji, 
 

 - udział w konkursach przedmiotowych,  
- wykonywane dodatkowo zadania, pomoce naukowe, prezentacje multimedialne, 
 
- praca na lekcji, samodzielna i w grupie, 
 
- udział w projektach edukacyjnych. 
 
5. Praca domowa 
 
- w zależności od zadania ocenie podlega prawidłowość i estetyka jego wykonania.  
 
Ocenianie jest wspomagane za pomocą „+” i „-”( pięć znaków „+” to ocena bardzo 

dobra; trzy znaki „-” ocena niedostateczna) – celem jest monitorowanie rozwoju ucznia. 

Odbywa się na bieżąco przez cały okres nauki. 
 

 

Plusami i minusami oceniane będą: praca ucznia na lekcji; odpowiedzi ustne; aktywność       

w czasie lekcji; stosunek ucznia do przedmiotu; wyposażenie w przybory szkolne; bieżące 

prace domowe. 

 

II. Postanowienia ogólne oceniania przedmiotu: 
 
• Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz ich wynikową, 

przy czym decydujące są oceny ze sprawdzianów, w dalszej kolejności z kartkówek                    
i odpowiedzi ustnych. 

 
• Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu, przed rozpoczęciem lekcji zgłosić nieprzygotowanie do 

zajęć. Za nieprzygotowanie do zajęć rozumie się: brak pracy domowej (pisemnej lub ustnej), 
brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego w przypadku pracy domowej. 
W przypadku niezgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania do zajęć, uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

 
W przypadku sprawdzianów pisemnych, prac klasowych lub kartkówek przyjmuje się skalę 
punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów: 
 

 6     97% - 100%  

 6-    95% - 96%   

 5+   93% - 94%   

 5     87% - 92%   

 5-    85% - 86%   

 4+   83% - 84%   

 4     72% - 82%   

 4-    70% - 71%   

 3+   68% - 69%   



 3     52% - 67%   

 3-    50% - 51%   

 2+   48% - 49%   

 2     32% - 47%   

 2-    30% - 31%   

 1+   28% - 29%   

 

WAGA OCEN: 
 

sprawdzian- waga 3 (czerwony) 
 

kartkówka – waga 2 (niebieski) 
 

praca domowa- waga 1 (czarny) 
 

odpowiedź ustna- waga 1 (czarny) 
 

aktywność- waga 1 (czarny) 

 

 

III. Zasady poprawiania stopni: 
 

Sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej, nauczyciel oddaje sprawdzone prace w terminie 
14 dni. Uczeń ma 14 dni (od momentu oddania przez nauczyciela sprawdzonej pracy) na 
poprawę oceny niedostatecznej lub dopuszczającej. W przypadku nieobecności uczeń musi 
napisać pracę w terminie 14 dni od powrotu do szkoły. 
 

Na koniec półrocza i roku szkolnego nie przewiduje się zaliczania materiału w celu 
podwyższenia stopnia. 
 

Kartkówki mogą być niezapowiedziane i w takim wypadku sprawdzają wiedzę 
maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. Oceny z kartkówki nie można poprawić. 
 

Prace niesamodzielne, plagiaty, fakt odpisywania podczas pisania sprawdzianu czy 
kartkówki skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy. 
 

IV. Sposób udostępniania rodzicom prac kontrolnych: 
 

Prace klasowe (całogodzinne) udostępniane są na prośbę rodziców w obecności nauczyciela 
danego przedmiotu w trakcie dnia otwartego lub po indywidualnym ustaleniu terminu spotkania. 
 

V. Kryteria stosowane wobec uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją (podstawą jest aktualna 
opinia ucznia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej). 
 

Nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                         
i dostosowania wymagań do indywidualnej opinii ucznia. 
 

Na przykład, w przypadku uczniów ze stwierdzoną dysortografią obowiązują podstawowe 
kryteria oceniania stosowane dla wszystkich uczniów z wyjątkiem wymagań dotyczących 
ortografii. Uczeń ze stwierdzoną dysortografią powinien znać teoretyczne zasady ortograficzne z 



języka angielskiego, ma jednak prawo do błędów w ich praktycznym zastosowaniu. Błędy te nie 
mają wpływu na ocenę. Nauczyciel podczas sprawdzania prac pisemnych ucznia, uwzględnia 
fonetyczny zapis wyrazu (uczeń nie jest w stanie przyswoić zapisu graficznego, ale pisze, jak 
wymawia się dany wyraz). Uczniowie z dysfunkcjami mają wydłużony czas pracy podczas prac 
pisemnych. 
 

Obowiązują następujące, ogólne kryteria oceniania z języka angielskiego (wg Statutu Szkoły) 
 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
przedmiotu w danej klasie 
 
b) samodzielnie i twórczo rozwija swe uzdolnienia; 
 
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 
zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy; 
 
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
kwalifikuje się do finałów na szczeblu  wojewódzkim, 

regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 
 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
a) opanował prawie w pełni zakres wiedzy i umiejętności określony 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) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie 
większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania;  
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne; 
 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy          
w dalszym uczeniu się przedmiotu;  
b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 
nauczyciela; 
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności            
a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z 
danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 



 

b) rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe, o niewielkim stopniu 
trudności;  
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości  
i umiejętności a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 
przedmiotu;  
b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim, 
elementarnym stopniu trudności; nie czyta, nie pisze w sposób umożliwiający elementarną 
komunikacji. 





 


