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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

W ZESPOLE SZKÓŁ W KRACZKOWEJ 

 

 

 

 
Nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół w Kraczkowej 

Podręcznik: -klasa 4: „Steps Forward 1”, wydawnictwo Oxford, 

                      -klasa 5: „Steps Forward 2”, wydawnictwo Oxford, 

                      -klasa 6: “Steps in English 3”, wydawnictwo Oxford, 

                      - klasa I Gimnazjum- “English Explorer 2”, wydawnictwo Nowa Era, 

                      - klasa II Gimnazjum “English Explorer 3”, wydawnictwo Nowa Era, 

                      - klasa III Gimnazjum “Repetytorium gimnazjalne”, wydawnictwo Pearson. 
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Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

Szkoły Podstawowej w Kraczkowej. 

 

Zasady ogólne: 

 

I. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, 

zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, 

 

II. Ocenianiu podlegają: wiadomości, umiejętności, stosunek do przedmiotu, 

estetyka materiałów, aktywność na zajęciach, 

 

III. Uczniowie powinni otrzymać minimalnie 5 ocen na semestr, 

 

IV. Obowiązuje skala od 1 do 6. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany/ testy, 

kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, zeszyt przedmiotowy, aktywność 

na zajęciach, 

 

V. Określanie pojęć:     

A) prace pisemne:  

-sprawdzian/ test- z określonego zakresu materiału, poprzedzone powtórzeniem  

i utrwaleniem wiadomości, zapisane w dzienniku i zapowiedziane z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem,  

-kartkówka- niezapowiedziana lub zapowiedziana  praca pisemna obejmująca materiał  

z 1 do 3 jednostek lekcyjnych, lub z innego zakresu materiału ustalonego wcześniej  

z uczniami, 

-prace domowe ucznia- podlegające sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia, 

-zeszyt przedmiotowy-  podlega sprawdzeniu  ale nie zawsze w formie stopnia,  

- zeszyt ćwiczeń- podlega sprawdzeniu  ale nie zawsze w formie stopnia. 

 

B) wypowiedzi ustne:  
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-odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji lub z większego zakresu materiału-  jeśli nauczyciel 

odpytuje z większego zakresu materiału wcześniej uczniowie są o tym informowani, 

- aktywność na lekcji. 

 

VI. Ze sprawdzianów/testów oraz kartkówek uczeń otrzymuje ocenę: -celujący (tylko 

ze sprawdzianów/ testów) za poprawne wykonanie dodatkowych ćwiczeń jeśli 

takie znajdują się na danym sprawdzianie a czasem za 100% poprawnych 

odpowiedzi na danym teście, -bardzo dobry 100%- 91% poprawnych 

odpowiedzi, -dobry- 90%- 76% poprawnych odpowiedzi, -dostateczny-75%-

51% poprawnych odpowiedzi, -dopuszczający- 50%- 31% poprawnych 

odpowiedzi, -niedostateczny- 30%- 0% poprawnych odpowiedzi, 

 

VII. Obszary aktywności podlegające ocenie:  

A) Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór 

słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa,  

B) Gramatyka: poprawność, znajomość podstawowych struktur, formy pytające   

i przeczenia, czasy, szyk wyrazów w zdaniu,  

C) Rozumienie ze słuchu: zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych 

materiałów, wydobywanie szczegółowych informacji ze słuchanego tekstu, 

rozpoznawanie kontekstu, rozpoznawanie najważniejszych myśli, rozpoznawanie uczuć 

mówiącego,  

D) Mówienie: podawanie podstawowych informacji o sobie, poprawność, płynność, 

komunikacja interaktywna, zdolności negocjacyjne, wymowa, zasób struktur  

i słownictwa, umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych,  

E) Czytanie: rozpoznawanie najważniejszych informacji, rozpoznawanie istotnych 

informacji, rozumienie przesłania/ znaczenia  pisanego tekstu,  

F) Pisanie: zdolność przekazywania informacji, zdolność przekazywania informacji  

o sobie, zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń , poprawność, podporządkowanie 

myśli i pomysłów, pisownia,  

G) Inne umiejętności: korzystanie ze słowników dwujęzycznych, tworzenie projektów 

(prac plastyczno- językowych). 

VIII . Ogólne zasady oceniania:  

1. Uczniowie informowani są o swoich ocenach na bieżąco, 
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2. Uczeń  ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć ,musi to 

zrobić przed rozpoczęciem lekcji. Fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku 

      i w zeszycie przedmiotowym ucznia. Drugie i każde kolejne nieprzygotowanie     

oznacza ocenę cząstkową niedostateczną. Brak przygotowania spowodowany dłuższą 

nieobecnością lub szczególnymi wypadkami losowymi rozpatruje się indywidualnie.  

3. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić brak zadania domowego –  przed 

rozpoczęciem lekcji. Fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku i zeszycie 

przedmiotowym ucznia, natomiast każdy kolejny brak zadania domowego oznacza 

ocenę cząstkową niedostateczną, która nie podlega poprawie. Brak zadania 

spowodowany dłuższą usprawiedliwioną nieobecnością w szkole nie jest karany oceną 

niedostateczną, 

4. Zadania domowe uczeń powinien odrabiać w domu. Uczeń, który odpisuje zadania 

domowe od innych uczniów w szkole, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Przewiduje się maksymalnie 5 sprawdzianów/ testów na semestr- są one zawsze 

zapowiadane przez nauczyciela minimum tydzień wcześniej. Jeżeli uczeń opuścił 

sprawdzian z przyczyn losowych to powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od 

powrotu do szkoły lub w terminie ustalonym wcześniej indywidualnie z nauczycielem. 

Jeżeli uczeń nie przystąpił do napisania sprawdzianu z powodu dłuższej, 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole, termin jego napisania jest do uzgodnienia z 

nauczycielem, 

6. Kartkówki są przeważnie zapowiadane- zarówno ich termin, jak i obowiązujący 

zakres materiału. Jednak mogą się pojawić kartkówki niezapowiedziane- wtedy zakres 

materiału obejmuje 1 do maksymalnie 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. Uczniowie 

nieobecni podczas kartkówek piszą je w możliwie najbliższym terminie po powrocie 

do szkoły lub odpowiadają ustnie, 

7. Nie ocenia się uczniów do tygodnia po dłuższej (powyżej tygodnia), 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole, 

8. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej lub nauczyciel 

uzgadnia z tym uczniem datę oraz dokładny zakres materiału odpowiedzi ustnej lub 

pracy pisemnej, gdy uczeń wykaże taką chęć lub gdy będzie to konieczne (np. brak 

minimalnej liczby ocen na semestr), 

9. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z 

przedmiotu. Nie może też być klasyfikowany uczeń, który uchyla się od oceniania i 



 5 

nie posiada minimalnej liczby ocen. W takich sytuacjach postępuje się według 

przepisów umieszczonych w Statucie Szkoły, 

10. Każdy uczeń ma prawo do oceny prac nadobowiązkowych, których tematyka, forma, 

jak i termin dostarczenia są uzgadniane wcześniej z nauczycielem. Jednak oceny z 

prac obowiązkowych traktowane są jako nadrzędne w stosunku do prac 

nadobowiązkowych przy wystawianiu oceny na koniec danego semestru, 

11. Uczeń, który został przyłapany na ściąganiu podczas prac pisemnych 

(sprawdzianów, kartkówek) traci prawo do jakichkolwiek popraw do końca danego 

semestru, 

12.  Zasady poprawiania ocen: Każdy uczeń ma prawo do poprawy cząstkowej oceny 

niedostatecznej z prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki) oraz z odpowiedzi ustnej 

do tygodnia od daty otrzymania tej oceny. Ponadto uczeń ma prawo 3 razy w 

semestrze do poprawy innej oceny niż niedostateczna  z pracy pisemnej bądź ustnej 

również do tygodnia od daty otrzymania tej oceny, przy czym nawet  jeśli otrzyma 

ocenę gorszą niż ocena poprawiana zostanie ona wpisana do dziennika. Jeśli uczeń 

poprawi daną ocenę na ocenę gorszą niż oryginalnie otrzymana 3 lub więcej razy w 

semestrze, traci prawo do poprawiania dalszych ocen do końca danego semestru, 

13. Uczniowie zobowiązani są do zapisywania w zeszytach wszystkich otrzymanych ocen 

oraz dat wykorzystanych "nieprzygotowań" (tzw. "np.", "b.z."), 

14. Ocena semestralna i końcoworoczna nie musi być średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. 

 

IX. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny:  

 

1. Celujący: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który ma wiedzę i umiejętności 

wykraczające poza program nauczania w poszczególnych klasach. Wykonuje 

dodatkowe zadania dokumentujące jego umiejętności we wszystkich sprawnościach 

językowych. Rozumienie tekstu słuchanego: Uczeń wszystkie zadania wykonuje 

bezbłędnie, rozumie dłuższe wypowiedzi, fragmenty audycji radiowych i 

telewizyjnych, rozumie słowa piosenek, Mówienie: potrafi relacjonować wysłuchane 

czy przeczytane teksty. W sposób ciekawy opowiada o wydarzeniach, wyraża myśli i 

opinie. Nawiązuje rozmowy i kontynuuje je. Po popełnieniu błędu potrafi się 

poprawić. Wykazuje dbałość o staranną wymowę. Czytanie: Rozumie teksty 

popularnych magazynów (adaptowanych). Umie korzystać ze słownika. Po lekturze 
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jest w stanie podać podstawowe informacje. Wszystkie zadania wykonuje 

samodzielnie i poprawnie. Pisanie: Potrafi napisać różnorodne teksty, np. list, 

opowiadanie. Jest w stanie zredagować różne wypowiedzi. Potrafi samodzielnie 

dokonać korekty tekstu, przestrzegając zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki i 

stylistyki. Wykazuje się kreatywnością. 

2. Bardzo dobry: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który ma wiedzę i umiejętności 

wymagane programem nauczania. W zasadzie nie popełnia błędów gramatycznych i 

fonetycznych. Komunikacja językowa jest płynna, poprawna. Rozumienie tekstu 

słuchanego: Uczeń bezbłędnie wykonuje ćwiczenia w słuchaniu. Potrafi zrozumieć 

kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. Rozpoznaje reakcje i 

uczucia mówiącego. Potrafi zdać relację z tego, co słyszał. Z łatwością rozumie 

polecenia nauczyciela. Mówienie: Potrafi bez kłopotu odtworzyć przeczytany czy 

wysłuchany tekst. Z powodzeniem nawiązuje i kontynuuje rozmowę. Swobodnie 

relacjonuje własne myśli i przeżycia. Dopuszczalne są drobne błędy wymowy i 

gramatyczne, które nie zakłócają komunikacji językowej. Czytanie: Uczeń rozumie 

tekst czytany i bezbłędnie wykonuje wszystkie zadania z nim związane. Pisanie: 

Uczeń pisze zadanie, różnorodne teksty (np. listy) bez błędów gramatycznych, 

stylistycznych i ortograficznych z uwzględnieniem odpowiedniej formy dla 

poszczególnych wypowiedzi. Wykazuje się samodzielnością i umiejętnością w 

korzystaniu ze źródeł. 

3. Dobry: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który ma wiedzę i umiejętności wymagane 

programem nauczania na określonym poziomie. Popełnia sporadyczne błędy 

leksykalne, gramatyczne i fonetyczne. Komunikacja nie jest zakłócona. Rozumienie 

tekstu słuchanego: Uczeń w zasadzie rozumie słuchany tekst. Wykonywane ćwiczenia 

nie zawierają więcej niż 1- 2 błędów. Potrafi wydobyć większość potrzebnych 

informacji i przekształcić je w formę pisemną. Rozumie uczucia i reakcje mówiącego. 

Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. Mówienie: Przeważnie potrafi z 

powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spokojnie z lekkim wahaniem. 

Dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i uczuć. Potrafi 

nawiązać rozmowę w określonej sytuacji. Dopuszczalne są drobne błędy wymowy i 

intonacji, które nie zakłócają komunikacji. Czytanie: Ćwiczenia w czytaniu uczeń 

wykonuje prawie bezbłędnie (1-2 błędy). Rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów 

i bez większych trudności potrafi je zrelacjonować. Pisanie: Wykonuje zadania bez 

większych gramatycznych, stylistycznych i ortograficznych błędów. Zna i 
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odpowiednio potrafi zastosować różnorodne formy wypowiedzi pisemnej. W zasadzie 

nie potrzebuje pomocy nauczyciela. Wykazuje się umiejętnością korzystania ze 

słownika. 

4. Dostateczny: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanuje wymagania 

programowe w danej klasie. Zna podstawowe problemy gramatyczne. Popełnia błędy 

gramatyczne, fonetyczne i leksykalne, ale komunikacja jest zachowana, choć 

chwilami utrudniona. W wielu zadaniach potrzebuje pomocy nauczyciela. Rozumienie 

tekstu słuchanego: Uczeń rozumie główne zagadnienia tekstu. Potrafi wydobyć 

kluczowe informacje, nie dostrzega detali. Mówienie: Uczeń potrafi odtworzyć 

przygotowany wcześniej tekst. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale 

popełnia sporo zauważalnych błędów. Dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa 

dla wyrażania myśli i uczuć. Mówi niezbyt spójnie i z wyraźnym wahaniem. Pisanie: 

Potrafi napisać zadania zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 

Zadanie zawiera większość istotnych punktów i ma formę zbliżoną do oczekiwanej 

(np. list, opowiadanie). Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

5. Dopuszczający: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi operować 

niedużą ilością prostych struktur. Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne. 

Dysponuje niewielkim zasobem słownictwa odpowiedniego do zadania. Używanie 

języka sprawia mu kłopoty i komunikacja jest w znacznym stopniu utrudniona. 

Rozumienie tekstu słuchanego: Uczeń w zasadzie nie rozumie tekstu, wykonuje tylko 

1-2 poleconych zadań, docierają do niego sporadyczne słowa i wyrażenia. Rzadko 

potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrzebuje wielu powtórzeń przy 

pomocy gestów i prosi o częste wyjaśnienia. Mówienie: Uczeń potrafi odtworzyć 

prosty tekst, ale z trudnościami wynikającymi z braku odpowiedniego zakresu 

słownictwa. Kłopoty z wymową w znacznym stopniu utrudniają komunikację. Rzadko 

próbuje zabrać głos w rozmowie, wykazuje brak kreatywności. Czytanie: Uczeń nie 

rozumie głównych założeń tekstu, ale fragmenty są mu zrozumiałe. W ćwiczeniach 

popełnia sporo błędów. W większości przypadków do poprawnej realizacji tych zadań 

potrzebuje pomocy nauczyciela. Pisanie: Ćwiczenia wykonuje z poważnymi błędami 

gramatycznymi, ortograficznymi i stylistycznymi. Forma tekstu nie jest całkowicie 

poprawna. Potrafi odwzorować podany tekst bez poważniejszych błędów. 

6. Niedostateczny: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował prawie 

żadnych wymagań. Nieznajomość najprostszej leksyki oraz podstawowych zagadnień 

gramatycznych nie daje możliwości komunikacji. Rozumienie tekstu słuchanego: 
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Uczeń nie rozumie tekstu, nie wyłapuje nawet pojedynczych słów i wyrażeń. Nie 

wykonuje żadnych zadań pomimo powtórzeń. Nie reaguje na proste polecenia 

nauczyciela. Mówienie: Nie potrafi wypowiedzieć prostych zdań, odtworzyć prostego 

tekstu. Nie potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela i kolegów. Czytanie: Uczeń 

nie rozumie tekstu, nie potrafi wykonać zadanych ćwiczeń. Pisanie: Uczeń nie potrafi 

ułożyć prostych zdań, ma problemy z pisownią podstawowych wyrazów. 

       

 

 

 

 

 

X. Uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej: 

 

Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej kryteria oceniania 

dostosowane są do ich poziomu umiejętności i możliwości, wymagania dostosowuje się dla 

uczniów indywidualnie na podstawie konkretnej opinii z Poradni.  

 


