
 1 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OZORKOWIE 

 

1. Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie następujących 

dokumentów:  

a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

b) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

c) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

d) Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Ozorkowie. 
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2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:   

a) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie.   

b) Pomoc  uczniowi  w  samodzielnym  planowaniu  swojego   rozwoju  i  motywowanie  

go  do dalszej pracy.   

c) Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia.   

d) Umożliwienie   nauczycielom   doskonalenia   organizacji   i   metod   pracy   

dydaktyczno- wychowawczej 

3. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych uwzględnia się oceny bieżące, biorąc pod 

uwagę niżej wymienione formy i ich wagi. Postępy i pracę ucznia ocenia się na podstawie 

następujących form aktywności: 

Waga 3 

 pisemne prac kontrolnych (sprawdziany roczne i semestralne), 

 prace klasowe, sprawdziany podsumowujące dział 

 osiągnięcia w olimpiadach i konkursach (laureaci),  

 projekty edukacyjne (długoterminowe),  

Waga 2  

 krótkich sprawdzianów pisemnych,  

 aktywność na zajęciach, 

 referatów i projektów przygotowanych samodzielnie i w grupach, albumy, plakaty, 

scenki, dialogi, piosenki, wypracowania,  

 osiągnięcia w konkursach,  

 prowadzenie zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń ( długoterminowe), 

Waga 1  

 kartkówki z jednego tematu, 

 odpowiedź ustna, 
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 praca domowa, 

 krótkie formy wypowiedzi, 

 głośne czytanie, 

 ćwiczenia i zadania wykonywane podczas lekcji, 

Waga 0 (nie wlicza się do średniej). 

 testy diagnostyczne, 

 próbne egzaminy ósmoklasisty.  

4. Formy kontrolne takie jak prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli z 

uzasadnionych przyczyn uczeń nie może pisać pracy w przewidzianym terminie, 

powinien to uczynić niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. W ocenianiu stosuje się 

wpis „nb ” wobec ucznia, który był nieobecny w czasie pomiaru dydaktycznego. W 

przypadku nieobecności tylko w dniu pracy klasowej, testu czy sprawdzianu uczeń pisze 

je na najbliższej lekcji (chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej). Nieprzystąpienie do 

nich jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

5. Praca klasowa i sprawdzian musi być zapowiedziany co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku elektronicznym. Kartkówka obejmująca 

materiał z trzech, dwóch lub jednej ostatniej lekcji nie musi być wcześniej zapowiadana. 

6. Przyjmuje się następującą skalę oceniania prac pisemnych ucznia: 

a) 100% - 99% - celująca 

b) 98% - 90% - bardzo dobra 

c) 89% - 75% - dobra 

d) 74% - 50% - dostateczna 

e) 49% - 30% - dopuszczająca 

f) poniżej 30% - niedostateczna 

7. Uczeń otrzymuje poprawioną i ocenioną pracę do wglądu na lekcji, natomiast rodzice 

mogą zapoznać się z pracą w szkole na swój wniosek u nauczyciela przedmiotu. Prace 

pisemne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.  
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8. Wszelkie pisemne formy kontrolne (prace klasowe, sprawdziany, testy diagnostyczne, 

kartkówki itp.) zostają sprawdzone i oddane w ciągu 2 tygodni za wyjątkiem 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. choroba). 

9. Uczeń ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do poprawy pracy kontrolnej w ciągu 

dwóch tygodni od ogłoszenia wyników. Możliwość poprawy nie dotyczy jednak krótkich 

sprawdzianów pisemnych (kartkówek). Poprawa odbywa się po wcześniejszym 

uzgodnieniu miejsca i terminu poprawy z nauczycielem  Przy poprawianiu prac 

klasowych  kryteria ocen nie zmieniają się. Obie oceny wpisywane są do dziennika.       

10. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania terminów popraw.    

11. Jeżeli uczeń podczas pisemnego sprawdzianu korzysta z niedozwolonych form pomocy 

(ściągi, podpowiedzi, telefon itp.), wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną, bez 

możliwości jej poprawienia, w komentarzu oceny nauczyciel wpisuje: praca 

niesamodzielna.  

12. W semestrze uczeń ma prawo zgłosić trzy nieprzygotowania do zajęć. Zaznaczane jest to 

minusami albo symbolem „np” w dzienniku lekcyjnym. Nieprzygotowanie obejmuje brak 

pracy domowej, odpowiedź ustną lub kartkówkę. Uczeń zgłasza nauczycielowi 

nieprzygotowanie na początku lekcji, po odczytaniu listy obecności. Za pracę 

długoterminową uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania. Otrzymanie trzech minusów 

albo „np.” równa się ocenie niedostatecznej. 

13. Uczniowi przysługuje prawo do zwolnienia z niezapowiedzianej kartkówki lub 

odpowiedzi ustnej pod warunkiem, że jego numer z dziennika został wyznaczony jako 

„szczęśliwy numerek”. 

14. Odpowiedzi ustne to ustna forma sprawdzania wiadomości ucznia obejmująca materiał z 

1-3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 

15. Uczeń, który wykazuje aktywność w czasie lekcji otrzymuje plus, co jest odnotowywane 

w dzienniku lekcyjnym. Po uzyskaniu pięciu plusów uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą. 

W przypadku niewykonywania pracy zadanej na lekcji lub rażących braków w 

wiadomościach, które uniemożliwiają pracę na lekcji uczeń otrzymuje „minus”. 

Otrzymanie trzech minusów równa się ocenie niedostatecznej. 

16. Prace domowe podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w postaci stopnia. Brak 

pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń ma obowiązek uzupełnić brakującą 

pracę domową. 
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17. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach 

lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach. W przypadku 

dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić  

z nauczycielem.  

18. Uczeń ma obowiązek nosić podręcznik, zeszyt i ćwiczenie. Uczeń jest zobowiązany do 

dbania o podręcznik oraz do prowadzenia zeszytu przedmiotowego w estetycznej formie.  

19. Test diagnostyczny jest przeprowadzany na początku lub/i na końcu roku szkolnego,  

nie musi być zapowiedziany, wynik jest wyrażony procentowo. 

20. Uczeń pracuje na ocenę śródroczną i roczną przez cały rok. Ocena końcowa jest 

wypadkową całorocznej pracy ucznia. 

21. O zasadach oceniania i sposobach sprawdzania wiedzy uczniowie są informowani na 

początku roku szkolnego.  

 

Kryteria oceniania 

 

Stopień celujący 

Uczeń: 

 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 
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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 w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu 

wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia. 

 

Stopień bardzo dobry 

Uczeń: 

• 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. 

 

Stopień dobry 

Uczeń: 

• nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum 

programowym;  
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• 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. 

 

Stopień dostateczny 

Uczeń: 

• 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. 

 

Stopień dopuszczający 

Uczeń: 

• 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;  



 8 

• 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. 

 

Stopień niedostateczny 

Uczeń: 

• Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań przewidzianych na 

ocenę dopuszczającą (koniecznych i umożliwiających kontynuację nauki na wyższym 

poziomie kształcenia). 

 

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnyc 

Praca z uczniem zdolnym, czyli takim, który przejawia wysoki poziom zdolności ogólnych  

i specjalnych z przedmiotu polegać będzie, z jednej strony na przystosowaniu metod i form 

nauczania do możliwości intelektualnych ucznia, z drugiej zaś na motywowaniu go do 

większego wysiłku intelektualnego poprzez udział w konkursach i olimpiadach. W pracy z 

uczniem zdolnym nauczyciel będzie : 

 wskazywał  dodatkowe źródła wiedzy, 

 wprowadzał  metody projektu skłaniającej ucznia do samodzielnych poszukiwań,  

 skłaniał ucznia do wykorzystania  technologii informacyjnych jako źródła wiedzy i 

formy pracy, 

 skłaniał ucznia do  twórczego  rozwiązywania problemów, 

 motywował do udziału w konkursach i olimpiadach, 

 powierzał uczniom zadania wykraczające poza standardy szkolne (np. samodzielne 

prowadzenie części lekcji). 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadającym orzeczenie lub opinię 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) oznaczać będzie dostosowanie treści (tam, gdzie to 

konieczne, jednak nie poniżej podstawy programowej), form, metod pracy i środków 

dydaktycznych do niepełnosprawności lub innych przyczyn trudności w uczeniu się, w 

następujący sposób: 
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 nauczyciel zapewnia uczniowi miejsce blisko siebie, aby wspomagać ucznia w 

czasie lekcji. 

 nauczyciel prowadzi częste kontrole zeszytu w celu korekty błędów i uniknięcia 

utrwalania złych nawyków. 

 wypracowania oceniane są w szczególności za wartość merytoryczną, błędy 

ortograficzne nie zmieniające znaczenia słowa nie będą brane pod uwagę. 

 uczniowie posiadający orzeczenie z PPP piszą prace klasowe, kartkówki, 

sprawdziany dostosowane do możliwości intelektualnych ucznia, w związku z 

czym prace oceniane są wg skali ocen z punktu 2. 

 ogranicza się ilość materiału do jednorazowego nauczenia się na pamięć. 

 podczas odpowiedzi ustnej nauczyciel wspomaga wypowiedź ucznia pytaniami 

pomocniczymi i sugestiami. 

 nauczyciel wzmacnia wiarę ucznia we własne siły podkreślając każdy 

najdrobniejszy sukces.  

 uczeń z dysleksją rozwojową ma prawo do wybrania formy odpowiedzi: ustnej lub 

pisemnej. 

 uczniowi przysługuje prawo do wydłużonego czasu przeznaczonego na pisanie 

sprawdzianu/pracy klasowej. 

 uczniowie, którzy posiadają orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej                               

o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości są oceniani                                     

z uwzględnieniem zaleceń poradni.  


