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Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego  

w klasach IV-VI w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19  

we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020 

 
Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

 

1. Zasady oceniania: 

 

a) Uczeń otrzymuje oceny w skali 1-6, zgodnie z ogólnymi kryteriami oceniania z języka 

angielskiego, a także kryteriami opisanymi w szczegółowych wymaganiach przedmiotowych  

z języka angielskiego dla poszczególnych klas. Dopuszcza się stosowanie plusa lub minusa przy 

ocenach cząstkowych. 

 

b) Uczeń otrzymuje również plusy i minusy. Uczeń ma możliwość uzyskania plusa za aktywność na 

lekcji i za wykonane zadanie domowe, natomiast minusa za niewykonanie polecenia nauczyciela  

(w czasie pracy indywidualnej lub grupowej). Otrzymanie 3 plusów równoznaczne jest  

z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, 3 minusy oznaczają otrzymanie oceny niedostatecznej. 

 

c) Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu całego 

semestru (roku szkolnego). 

 

d) Uczeń ma prawo do otrzymywania ocen za wykonanie prac dodatkowych. Praca dodatkowa 

pobrana przez ucznia powinna zostać zwrócona w ciągu tygodnia od jej otrzymania. W przypadku, 

gdy uczeń dwukrotnie nie odda pracy dodatkowej, nie będzie jej więcej otrzymywać. 

 

e) Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej nauczyciel ma obowiązek dostosować lub obniżyć wymagania edukacyjne do 

poziomu koniecznego w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności  

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, które uniemożliwiają sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. 

 

f) Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr ma obowiązek uzupełnić 

brakującą wiedzę i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

przedmiotu. W przypadku nieuzupełnienia zaległości, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną  

w klasyfikacji rocznej. 

 

g) Na lekcjach języka angielskiego oceniane będzie: 

• Znajomość i stosowanie poznanych zagadnień gramatycznych i leksykalnych w czterech 

obszarach umiejętności językowych (czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie ze 

zrozumieniem, mówienie). 

• Aktywność na lekcjach, praca w grupach i w zespole klasowym oraz własny wkład pracy 

ucznia. 

• Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach i estetyka wykonywanych prac. 

• Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 
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h) Ocena semestralna i końcoworoczna nie są dokładnym odzwierciedleniem średniej 

arytmetycznej i średniej wagowej. 

 

2. Pomiar osiągnięć: 

 

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

a) Prace klasowe (sprawdziany) 

b) Kartkówki 

c) Odpowiedzi ustne 

d) Zadania domowe 

e) Zeszyty ćwiczeń 

f) Prace długoterminowe 

g) Końcoworoczne testy diagnostyczne dla kl. VI 

h) Inne formy aktywności: 

• udział w konkursach 

• aktywny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem angielskim 

i) Obserwacja: 

• przygotowania ucznia do lekcji 

• sposobu prezentowania swoich wiadomości 

• aktywności ucznia na lekcji 

• pracy ucznia w grupie i w zespole klasowym 

 

3. Przygotowanie ucznia do zajęć: 

 

a) Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć. Przez przygotowanie się do 

zajęć rozumiemy: 

• wykonanie zadania domowego 

• przygotowanie się do odpowiedzi ustnej 

• przyniesienie zeszytu przedmiotowego 

• przyniesienie podręcznika i zeszytu ćwiczeń 

b) Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Po 

trzykrotnym wykorzystaniu nieprzygotowania, za każde następne uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

4. Prace pisemne: 

 

a) Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe.  

b) Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych punktów, 

informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne oceny według następujących kryteriów: 

 

0%-33% punktów ocena niedostateczna 

34%-50%  ocena dopuszczająca 

51%-71%  ocena dostateczna 

72%-90%  ocena dobra 

91%-100%  ocena bardzo dobra 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zdobył 100% punktów ze sprawdzianu. 

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej skali. 
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W dzienniku elektronicznym oceny cząstkowe mają nadaną wartość wagową według skali: 

waga 6 - konkursy szkolne i pozaszkolne (zdobyte miejsca) 

waga 5 - sprawdziany 

waga 4 - odpowiedzi, kartkówki, praca na lekcji 

waga 3 - zadania domowe, projekty samodzielne lub w grupie robione w domu, zadania dodatkowe 

dla chętnych robione w domu 

 

c) Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie prezentuje w niej swoje 

wiadomości i dba o jej estetykę. Przy ocenie pracy nauczyciel bierze pod uwagę możliwości ucznia. 

Z wyjątkiem uzasadnionych przypadków (np. dysgrafia, opinia z PPP): 

• nauczyciel nie sprawdza pracy, która jest nieczytelna lub jej wygląd jest żenujący - 

uczeń otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną. 

d) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi, jeśli stwierdzi na podstawie 

zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy 

pisemnej automatycznie oznacza otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej. 

e) Prace klasowe (sprawdziany): 

• Prace klasowe (sprawdziany) są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. 

• Nauczyciel zapowiada sprawdzian z tygodniowym wyprzedzeniem. Zakres materiału 

utrwalony jest na lekcji powtórzeniowej. 

• Nauczyciel sprawdza prace klasowe nie później niż w ciągu dwóch tygodni. 

• Jeśli uczeń opuścił sprawdzian, jest zobowiązany napisać ją w terminie 

nieprzekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W przypadku jednorazowej 

nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek napisać go na następnej lekcji.  

W przeciwnym przypadku uczeń dostaje ze sprawdzianu ocenę niedostateczną.  

W szczególnych przypadkach (np. ciągła nieobecność trwająca ponad miesiąc) na 

wniosek rodzica nauczyciel wyznacza późniejszy termin pisania pracy.  

• Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej (sprawdzianu). 

Termin poprawy ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Poprawa ma miejsce tylko raz, nie 

później niż w ciągu dwóch tygodni od daty podania ocen. Do dziennika wpisane będą 

dwie oceny. 

• Poprawa nie jest powtórzeniem tej samej pracy klasowej (sprawdzianu). 

f) Kartkówki: 

• Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i swoim zakresem obejmują trzy ostatnie tematy. Nie 

muszą być zapowiadane. 

• Kartkówki po sprawdzeniu i ocenieniu są oddawane uczniom. 

• Nauczyciel sprawdza i ocenia kartkówki w ciągu tygodnia. 

 

5. Odpowiedzi ustne. 

 

a) Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia. 

b) Odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z zakresu trzech ostatnich tematów. 

 

6. Prace domowe: 

 

a) Praca domowa jest obowiązkowa. 

b) W każdym przypadku braku pracy domowej uczeń ma obowiązek odrobienia pracy na najbliższą 

lekcję. W przeciwnym razie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

c) Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za brak pracy domowej, jeśli przed lekcją zgłosi, iż 

nie potrafił sam wykonać zadania i pokaże pisemne próby rozwiązania zadania. 



Szkoła Podstawowa nr 47        Język angielski 

 

4 

7. Zasady informowania o osiągnięciach: 

 

a) Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach. 

b) Oceny są jawne. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał. 

c) Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci i podczas zebrań i konsultacji. 

Otrzymywane oceny uczeń ma obowiązek wpisywać do tabeli na końcu zeszytu przedmiotowego. 

d) Uczeń i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych ucznia i jego ocen w dzienniku. 

e) W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne, telefoniczne lub 

osobiste, informujące rodziców o postępach w nauce ich dzieci. 

f) Na wniosek ustny rodziców - który może dotyczyć każdej oceny uzyskanej przez ucznia - 

nauczyciel udziela uzasadnienia ustnego, powołuje się na:  

• WSO i PSO,  

• wymagania na poszczególne stopnie szkolne,  

• kryteria oceniania danej formy aktywności ucznia i inne aspekty oceniania. 

W przypadku pracy pisemnej ucznia okazuje ją rodzicom, omawia sposób punktacji, komentarz lub 

informację zwrotną umieszczoną na pracy. 

 

8. Aktywność na lekcji: 

 

Aktywność jest oceniana za pomocą plusów i minusów. Przez aktywność rozumiemy: 

a) Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi. 

b) Rozwiązywanie zadań dodatkowych. 

c) Aktywną pracę w parach lub grupach. 

 

9. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania: 

a) Ustalenie wspólnie z uczniem, jaki zakres materiału wymaga nadrobienia. 

b) Ustalenie, w jaki sposób braki mają zostać nadrobione (np. pomoc koleżeńska, pomoc 

nauczyciela,  zajęcia pozalekcyjne, praca własna). 

c) Współpraca z pedagogiem szkolnym - wspólne ustalenie sposobu pracy z uczniami mającymi 

problemy dydaktyczne i wychowawcze. 

 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań kryterialnych na 

ocenę dopuszczającą w zakresie czterech sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, 

czytanie, pisanie), a zatem:  

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym, a braki  

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

• nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, 

• nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, 

• nie przygotowuje się do zajęć, nie odrabia zadań domowych, nie prowadzi zeszytu 

przedmiotowego i nie wykazuje aktywności na zajęciach. 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• rozumie proste słowa kierowane do niego powoli i wyraźnie przez nauczyciela; 

• z pomocą nauczyciela rozumie proste komunikaty, może jednak potrzebować powtórzenia 
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tekstu; 

• zadaje proste pytanie i udziela prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i niespójne; 

• z pomocą odtwarza krótkie wyuczone odpowiedzi dla danej sytuacji z niewielkimi błędami; 

• rozróżnia niektóre dźwięki; 

• rozumie sens prostych słów, często z pomocą słownika; 

• przy pomocy nauczyciela odpowiada na zawarte w zeszycie ćwiczeń polecenia, 

• jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć, bardzo często nie odrabia zadań domowych, 

zeszyt przedmiotowy prowadzi dość nieregularnie i niestarannie, przeważnie nie jest 

aktywny na zajęciach. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• poprawnie operuje niektórymi prostymi strukturami; 

• buduje proste zdania, które są niespójne;  

• używa wąskiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania;  

• rozróżnia większość dźwięków;  

• zazwyczaj rozumie proste polecenia nauczyciela, 

• odtwarza wyuczone odpowiedzi posługując się częściowo poprawnym językiem;  

• zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i niespójne; 

• formułuje krótkie wypowiedzi pisemne, które mogą zawierać błędy; 

• korzysta ze słownika dwujęzycznego; 

• zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu z pomocą słownika, 

• jest często nieprzygotowany do zajęć, często nie odrabia zadań domowych, ma braki jeśli 

chodzi o prowadzenie zeszytu przedmiotowego, jest mało aktywny na zajęciach. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• poprawnie operuje większością prostych struktur; 

• buduje krótkie zdania, w większości przypadków spójne; 

• używa słownictwa odpowiedniego do zadania;  

• rozróżnia dźwięki;  

• na ogół poprawnie artykułuje słowa z zakresu poznanego materiału językowego; 

• rozumie plecenia nauczyciela; 

• formułuje krótkie, w miarę spójne wypowiedzi, popełniając niekiedy zauważalne błędy; 

• formułuje krótkie wypowiedzi pisemne, stosując na ogół  prawidłową pisownię  

i interpunkcję; 

• korzysta ze słowników dwujęzycznych; 

• rozumie ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu; 

• odnajduje większość kluczowych informacji w tekstach, 

• nie zawsze jest przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek (przekracza 

ustalony limit nieprzygotowań), nie zawsze odrabia zadania domowe, stara się brać aktywny 

udział w zajęciach. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi; 

• buduje spójne zdania; 

• stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania; 

• poprawnie artykułuje słowa z zakresu poznanego materiału językowego; 

• z łatwością rozumie polecenia i komunikaty nauczyciela; 

• zdobywa informacje i udziela informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego;  

• mówi spójnie i płynnie posługując się poprawnym językiem; 
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• podtrzymuje prostą rozmowę; 

• formułuje spójną, bezbłędną wypowiedź pisemną o odpowiedniej długości stosując 

prawidłową interpunkcję; 

• samodzielnie korzysta ze słowników dwujęzycznych; 

• rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów przy czytaniu; 

• odnajduje w tekście potrzebne informacje; 

• domyśla się znaczenia słów na podstawie kontekstu, 

• 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. 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : 

• posiada wiadomości i umiejętności w znacznym stopniu wybiegające poza zakres materiału 

obowiązujący w danej klasie; 

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych; 

• wykorzystuje obowiązujące na danym poziomie struktury leksykalne i gramatyczne  

w sposób bezbłędny, wzbogacając swoje wypowiedzi dodatkowymi elementami; 

• formułuje dłuższe, płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy; 

• rozumie proste wypowiedzi wypowiadane przez rodzimych użytkowników języka; 

• domyśla się kontekstu znaczenia nieznanych słów; 

• czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty z życia codziennego i z prasy młodzieżowej; 

• pisze spójny i dobrze zorganizowany tekst zawierając wszystkie istotne punkty, nie 

popełniając błędów i stosując prawidłową interpunkcję; 

• na sprawdzianach wykonuje dodatkowe zadania o większym stopniu trudności, 

• 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. 

 

Opracowały nauczycielki języka angielskiego 

Marta Gierczak-Bykowska i Agata Szymańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


