
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 

ZASADY OGÓLNE: 

1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 

2. Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do 

systematycznego prowadzenia zeszytu ucznia. 

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru, co najmniej 4 oceny. 

4. Kartkówki z 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. 

5. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej pisze ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem, a 

nieobecny na kartkówce pisze ją na najbliższej lekcji. 

7. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki na kolejną lekcję, jedynie w 

przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia należy ustalić z 

nauczycielem. 

8. Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić brak pracy domowej lub nieprzygotowanie do 

zajęć w innej formie (brak zeszytu, podręcznika czy nieprzygotowanie do odpowiedzi). 

Każde kolejne nieprzygotowanie lub brak pracy domowej to ocena niedostateczna. 

9. Nie ma dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych na koniec semestru lub roku szkolnego. 

10. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych najważniejsze są oceny z testów i kartkówek oraz 

aktywność w trakcie zajęć. 

11. Oceny z aktywności otrzymuje się z plusów i tak 3 to ocena bardzo dobra. 

12. Aby otrzymać ocenę klasyfikacyjną celującą uczeń musi brać udział w konkursach języka 

angielskiego i wykonywać dodatkowe zadane przez nauczyciela prace nadobowiązkowe. 

13. Jeżeli przewidywaną ocenę śródroczną lub końcoworoczną jest ocena niedostateczna, 

nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców 

(prawnych opiekunów) na piśmie 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 

14. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w 

WSO. 

 



 

 

 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN: 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznej oceny cząstkowej. 

2. Po uzgodnieniu z nauczycielem języka angielskiego uczeń ma również prawo poprawić 

ocenę dopuszczającą i dostateczną (dotyczy jedynie ocen z prac klasowych / testów / 

kartkówek). 

3. Po poprawie brana jest pod uwagę ocena lepsza przy wystawianiu ocen. 

4. Uczeń ma obowiązek przystąpić do poprawy oceny w terminie do 2 tygodni od jej 

otrzymania (zapisania oceny przez nauczyciela w dzienniku). 

5. W wyjątkowych przypadkach i po ustaleniu z nauczycielem, ocenę można poprawić w 

innym terminie niż przewidują to ogólne zasady poprawiania ocen, jednak nie później niż w 

ciągu 1 miesiąca od jej otrzymania. 

6. Poprawianie ocen nie może odbywać się za cenę utraty możliwości uczestniczenia w 

kolejnych zajęciach języka angielskiego (powinno się poprawiać oceny w ramach 

pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego). 

7. W wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z nauczycielem poprawa oceny może 

przyjąć formę odpowiedzi ustnej. 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 

1. Słownictwo 

 umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach 

 odpowiedni dobór słownictwa 

 odpowiedni zakres słownictwa 

2. Gramatyka 

 poprawność 

 podstawowe struktury 

 formy pytające i przeczenia 

 czasy 

 szyk wyrazów 



3. Rozumienie ze słuchu 

 zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych materiałów 

 wydobywanie informacji 

 rozpoznawanie kontekstu 

 rozpoznawanie najważniejszych myśli 

 rozpoznawanie uczuć mówiącego 

 

4. Mówienie 

 umiejętność współpracy 

 wymienianie informacji o sobie 

 poprawność 

 płynność 

 komunikację interaktywną 

 zdolności negocjacyjne 

 wymowę: dźwięki oraz akcent, rytm, intonację 

 zasób struktur i słownictwa 

 umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych 

5. Czytanie 

 rozpoznawanie najważniejszych informacji 

 rozpoznawanie istotnych informacji 

 rozumienie przesłania / znaczenia napisanego tekstu 

6. Pisanie 

 zdolność przekazywania informacji 

 zdolność przekazywania informacji o sobie 

 zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń 

 poprawność 

 podporządkowanie myśli i pomysłów 

 pisownię 

7. Inne umiejętności 

 korzystanie ze słowników dwujęzycznych 

 korzystanie z lektur uproszczonych 

 tworzenie projektów (prac plastyczno językowych) 



 wykorzystanie komputera / Internetu do pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu nauki 

języka angielskiego; wykorzystywanie technologii informacyjnej do wykonywania prac 

projektowych 

 

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 

 prace klasowe (testy wiadomości) 

 sprawdziany 

 kartkówki 

 odpowiedź ustna 

 samodzielna praca na lekcji 

 samodzielna praca ze słownikiem 

 czytanie 

 prace domowe 

 zeszyt przedmiotowy 

 projekty indywidualne i grupowe 

 udział w konkursach 

 przygotowanie do lekcji 

 aktywność na lekcji 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE 

Gramatyka i słownictwo 

Na ocenie niedostateczną uczeń: 

 Nie posiada wiedzy i umiejętności w żadnym z powyższych zakresów 

Na ocenę dopuszczającą uczeń : 

 Potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur 

 Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne 

 Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania 

 Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

 Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami 

 Potrafi budować zdania niekiedy spójne 

 Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 

 Używa poprawnie ograniczonego zakresu o charakterze bardziej złożonym 



Na ocenę dobrą uczeń : 

 Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur 

 Potrafi budować zdania w większości wypadków spójne 

 Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 

 Używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 Potrafi poprawnie operować prostymi strukturami 

 Potrafi budować spójne zdania 

 Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

 Używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym, abstrakcyjnym 

 

 

Na ocenę celującą uczeń: 

 Zdobył wiedzę i umiejętności zdefiniowane przez kryteria zdobycia oceny bardzo dobrej 

 Wyróżnił się ponadprogramową wiedzą i umiejętnościami 

 Wykonuje zadania dodatkowe powierzone przez nauczyciela 

 Bierze udział w konkursach przedmiotowych w szkole i poza nią 

 Reprezentuje Szkołę w różnych przedsięwzięciach odbywających się poza nią 

Słuchanie 

Na ocenie niedostateczną uczeń: 

 Nie posiada wiedzy i umiejętności w żadnym z powyższych zakresów 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów 

 Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach 

 Potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną  

 Potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 Potrafi rozróżnić niektóre dźwięki 

 Często potrzebuje pomocy i podpowiedzi w zrozumieniu poleceń nauczyciela 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

 Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów 

 Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach 



 Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną 

 Potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 Potrafi rozróżnić większość dźwięków 

 Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

Na ocenę dobrą uczeń : 

 Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

 Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach 

 Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną 

 Potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 Potrafi rozróżnić dźwięki 

 Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

 Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach 

 Potrafi wydobyć kluczowe informacje i przekształcić je w formę pisemną 

 Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 Potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki 

 Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 

Na ocenę celującą uczeń: 

 Zdobył wiedzę i umiejętności zdefiniowane przez kryteria zdobycia oceny bardzo dobrej 

 Wyróżnił się ponadprogramową wiedzą i umiejętnościami 

 Wykonuje zadania dodatkowe powierzone przez nauczyciela 

 Bierze udział w konkursach przedmiotowych w szkole i poza nią 

 Reprezentuje Szkołę w różnych przedsięwzięciach odbywających się poza nią 

Mówienie 

Na ocenie niedostateczną uczeń: 

 Nie posiada wiedzy i umiejętności w żadnym z powyższych zakresów 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 Czasem potrafi przekazać wiadomość ale z trudnościami 

 Potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem 

 Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów 

 Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli 

 Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie 



 Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z trudnością 

Na ocenę dostateczną uczeń : 

 Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

 Potrafi mówić spójnie, ale z pewnym wahaniem 

 Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów 

 Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli 

 Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

 Można go zazwyczaj zrozumieć 

Na ocenę dobrą uczeń : 

 Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

 Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem 

 Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy 

 Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei 

 Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

 Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

 Potrafi mówić spójnie 

 Posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów 

 Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei 

 Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

 Można go zrozumieć bez trudności 

Na ocenę celującą uczeń: 

 Zdobył wiedzę i umiejętności zdefiniowane przez kryteria zdobycia oceny bardzo dobrej 

 Wyróżnił się ponadprogramową wiedzą i umiejętnościami 

 Wykonuje zadania dodatkowe powierzone przez nauczyciela 

 Bierze udział w konkursach przedmiotowych w szkole i poza nią 

 Reprezentuje Szkołę w różnych przedsięwzięciach odbywających się poza nią 

Pisanie 

Na ocenie niedostateczną uczeń: 

 Nie posiada wiedzy i umiejętności w żadnym z powyższych zakresów 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 Ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i 

słownictwo 



 Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji 

 Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

 Używa w większości niepoprawnej pisowni i interpunkcji 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

 Próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo 

 Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny 

 W zdaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów 

 Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

 Używa czasem niepoprawnej interpunkcji i pisowni 

Na ocenę dobrą uczeń : 

 Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo 

 Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne 

 W zadaniu pisemnym zawiera najbardziej istotne punkty, chociaż niektórym poświęca 

niewiele miejsca 

 Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

 Używa przeważnie poprawnej pisowni i interpunkcji 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 Potrafi napisać zdanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo 

 Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 

 W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty 

 Pisze teksty o odpowiedniej długości 

 Używa prawidłowej interpunkcji i pisowni 

Na ocenę celującą uczeń: 

 Zdobył wiedzę i umiejętności zdefiniowane przez kryteria zdobycia oceny bardzo dobrej 

 Wyróżnił się ponadprogramową wiedzą i umiejętnościami 

 Wykonuje zadania dodatkowe powierzone przez nauczyciela 

 Bierze udział w konkursach przedmiotowych w szkole i poza nią 

 Reprezentuje Szkołę w różnych przedsięwzięciach odbywających się poza nią 

 

 

 

Procentowe przeliczanie punktów na oceny: 

0 % - 30 % - niedostateczny 



31 % - 50 % - dopuszczający 

51 % - 70 % - dostateczny 

71% - 90 % - dobry 

91% - 100% - bardzo dobry 
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