
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – szkoła podstawowa, kl. IV - VIII 

 

1. Uczniowie mogą otrzymać za zaprezentowaną wiedzę i umiejętności następujące 

oceny: 

- celujący 

- bardzo dobry 

- dobry 

- dostateczny 

- dopuszczający 

- niedostateczny 

           Nie przewiduje się wystawiania ocen ze znakiem „+” czy „-”. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą,           

a ponadto wykazujący się umiejętnościami na wyższym poziomie opanowania języka, 

uczestniczący w zajęciach koła języka angielskiego i reprezentujący szkołę w różnego rodzaju 

konkursach i olimpiadach. 

 Ocena bardzo dobra przysługuje uczniowi spełniającemu w 75% ponadpodstawowe 

kryteria wymagań opisane w załączniku. 

 Ocenę dobrą otrzyma uczeń, który spełnia w 40% wymagania ponadpodstawowe. 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń spełniający 75% wymagań podstawowych. 

 Ocenę dopuszczającą otrzyma uczeń, który z pomocą nauczyciela opanuje 40% 

wymagań podstawowych. 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który pomimo pomocy nauczyciela i kolegów 

nie jest w stanie wykazać się umiejętnościami z zakresu wymagań podstawowych nawet w 

35%. 

 Uczniowie z opinią lub orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będą 

traktowani indywidualnie, na podstawie modyfikacji programu – z dostosowaniem wymagań 

do ich możliwości i potrzeb. 

2. Ocenia się następujące formy: 

- testy – z większego zakresu materiału (np. dział podręcznika) zapowiadane co 

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone całogodzinnym 

powtórzeniem materiału, uczniowie piszą testy przez 45 min.  Ocenę z testu 

uczeń ma prawo poprawić w ciągu 2 tygodni od dnia jej oddania, ale może 

podjąć tę próbę tylko 1 raz ( oceny te poprawiamy pisemnie, uzgadniając 

termin wspólny dla wszystkich chętnych do poprawy z danej klasy; poprawa 

następuje w czasie wolnym nauczyciela i ucznia, np. po lekcjach, w czasie 

zajęć dodatkowych nauczyciela) 

- testy leksykalno-gramatyczne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty       

(o budowie typowej dla testów egzaminacyjnych) – zapowiadane z krótszym 

wyprzedzeniem – np. 4 dni (czas trwania – 1 godzina lekcyjna) 

- testy gramatyczne – zapowiadane z mniejszym wyprzedzeniem – np. 4 dni, 

pisane po zrealizowaniu danego zagadnienia gramatycznego (czas trwania 15-

20 min.) 

- sprawdziany – forma sprawdzenia stopnia opanowania danego zakresu 

słownictwa np. ubrania (czas trwania 12-15 min.) 

- kartkówki – forma zastępcza za odpowiedź ustną ucznia z 3 ostatnich lekcji 

lub z określonej przez nauczyciela partii materiału (czas trwania 5-7 min.) 

- odpowiedź ustna – sprawdzenie stopnia opanowania materiału z 3 ostatnich 

lekcji (każdy uczeń odpowiada ustnie przynajmniej 1 raz w ciągu semestru) 



- czytanie – sprawdzenie tempa, płynności, umiejętności czytania zgodnego       

z zasadami fonetyki angielskiej, prawidłowego akcentowania wyrazów i zdań 

(każdy uczeń czyta tekst na ocenę przynajmniej 1 raz w ciągu semestru, 

uczniowie klas IV – VI  po przygotowaniu w domu, a starsi bez 

wcześniejszego przygotowania) 

- mówienie – sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w 

różnych sytuacjach życiowych lub umiejętności prezentacji tekstów kultury 

(ocenia się dialogi, wiersze, piosenki, które były wcześniej przygotowane 

przez uczniów – z tygodniowym wyprzedzeniem) 

- prace pisemne – na zadany temat; ocenia się umiejętność poprawnego 

redagowania tekstu, odpowiedniego doboru słownictwa, walory artystyczne 

(uczeń redaguje przynajmniej 1 tekst w ciągu semestru na ocenę) 

- praca na lekcji – umiejętność formułowania prawidłowych reakcji językowych 

- zadania domowe – ocenia się sposób wykonania zadania; za brak zadania 

domowego uczeń otrzymuje kropkę. 

3. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy ocen cząstkowych mających istotny 

wpływ na ocenę semestralną / roczną (sprawdziany, kartkówki), w czasie wolnym, 

poza lekcjami, w terminie dwóch tygodni od otrzymania oceny. Uczniowie                  

z dysfunkcjami mają prawo do indywidualizacji w tym zakresie (np. rozłożenie 

materiału na części, wydłużenie czasu na przygotowanie się do poprawy). 

4. Nauczyciel ocenia uczniów w odniesieniu do opisu oczekiwanej wiedzy i umiejętności 

zawartych w podstawie programowej języka obcego nowożytnego dla II. etapu 

edukacyjnego (szkoła podstawowa – klasy IV - VIII).  

5. Ocenę semestralną i końcoworoczną ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w danej 

klasie, biorąc pod uwagę wszystkie oceny zdobyte przez ucznia, z zastrzeżeniem, że  

oceny z testu są dla nauczyciela najbardziej znaczące. Poza ocenami wystawionymi    

w dzienniku nauczyciel bierze pod uwagę nastawienie ucznia do nauki języka obcego 

(obecność na zajęciach, podejmowanie prób wykonywania zadań domowych) oraz 

inne umiejętności np. zrozumienie tekstów czytanych i prezentowanych audialnie. 

6. Uczniom zabrania się korzystania podczas sprawdzianów ich umiejętności z innych 

źródeł wiedzy lub ściągania czy odpisywania od kolegi. W przypadku wykrycia prób 

oszustwa nauczyciel odbiera ściągę, odbiera pracę ucznia i wystawia mu ocenę 

niedostateczną, bez możliwości poprawy z tego zakresu. 


