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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Świętej 

dla klas IV-VIII 

JĘZYK ANGIELSKI  

 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz zasadami 

oceniania na lekcjach języka angielskiego. 

2. Obszary aktywności brane pod uwagę przy ocenie ucznia: 

 umiejętność rozumienia ze słuchu (słuchanie) 

 umiejętność mówienia, 

 umiejętność rozumienia tekstu pisanego (czytanie), 

 umiejętność pisania, 

 znajomość słownictwa, 

 znajomość gramatyki, 

 aktywność na lekcji, 

 odrabianie prac domowych, 

 udział w konkursach i olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych oraz  

w zajęciach pozalekcyjnych. 

3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:  

 odpowiedzi ustne – obejmujące wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych 

 sprawdziany bieżące – niezapowiedziane krótkie formy pisemne, tzw. kartkówki, obejmujące 3 ostatnie zagadnienia  

 mini sprawdziany – kartkówki zapowiedziane obejmujące niewielką partię materiału - max. trzy ostatnie jednostki 

lekcyjne lub konkretne treści, nie dłuższe niż 20 minut  

 sprawdziany –  obejmujące wiadomości i umiejętności z co najmniej trzech i nie więcej niż pięciu ostatnich jednostek 

lekcyjnych lub z konkretnych treści  - czas trwania nie dłuższy niż 45 minut  

 prace klasowe/testy – obejmujące wiadomości i umiejętności z co najmniej jednego działu - czas trwania pracy klasowej 

nie może być krótszy niż 45 minut 

 umiejętność czytania 

 przygotowanie ucznia do lekcji – zeszyt, ćwiczenia, podręcznik 

 aktywność ucznia na lekcji  

 praca domowa 

 sukcesy w konkursach szkolnych i powiatowych 

 arkusze egzaminacyjne, egzaminy próbne *  

* obowiązują tylko w klasach programowo najwyższych, w których nauka kończy się egzaminem ósmoklasisty.  

Każdy uczeń powinien w semestrze otrzymać co najmniej 8 ocen cząstkowych. Oceny muszą być zróżnicowane pod 

względem formy sprawdzenia (np. odpowiedź ustna, sprawdzian, kartkówka).  
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4. Zasady bieżącego oceniania i klasyfikowania uczniów: 

 Na ocenę osiągnięć poznawczych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, pozycja społeczna 

rodziców czy wcześniejsze osiągnięcia szkolne. 

 W ciągu semestru uczniowi przysługuje zgłoszenie nieprzygotowania dwukrotnie. 

 Nauczyciel oddaje prace pisemne w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni, po upływie tego czasu uczeń decyduje 

indywidualnie, czy ocenę przyjmuje. W przypadku, gdy lekcja nie odbywa się z powodu nieobecności nauczyciela, lub 

święta, data oddania prac przechodzi na pierwszą najbliższą lekcję. 

 Na ocenę końcową składają się wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia  

w ciągu całego roku, pozwalające ocenić jego postęp w stosunku do wymagań edukacyjnych przedmiotu. 

 Prace klasowe oraz sprawdziany nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela do zakończenia roku szkolnego  

i są do wglądu uczniów, rodziców lub opiekunów - na terenie szkoły.  

 Uczeń, który nie pisał obowiązkowej pisemnej pracy klasowej lub obowiązkowego sprawdzianu lub z powodu choroby 

potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim czy  

z powodu zdarzenia losowego (zgodnie z rozporządzeniem), powinien napisać ją w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły, 

a w przypadku choroby trwającej dłużej niż 2 tygodnie w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

 Uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić każdą ocenę z obowiązkowych prac pisemnych, w terminie dodatkowym nie 

dłuższym niż dwa tygodnie od daty oddania prac.!!!!! Przy wystawieniu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel 

uwzględni ocenę wyższą. 

 Uczeń, który niesamodzielnie lub nieuczciwie pisze pracę klasową, sprawdzian i mini sprawdzian otrzymuje ocenę 

niedostateczną „1” i nie ma możliwości jej poprawy. 

 Każda* ocena ustalona jest według poniższych kryteriów procentowych:  

 97%- 100% - ocena celująca 

 90-96% - ocena bardzo dobra  

 75-89% - ocena dobra  

 50-74% - ocena dostateczna  

 30 – 49% - ocena dopuszczająca 

 0-29% - ocena niedostateczna 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną.  

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym PZO zastosowanie mają przepisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Szkoły 

Podstawowej. 

 
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego  na poszczególne oceny w klasach IV- VIII 

 Na ocenę celującą uczeń: 

 -poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi; 

 -buduje poprawne i spójne zdania twierdzące, pytające i przeczące, stosuje poprawny szyk wyrazów; -poprawnie używa 

słownictwa o charakterze złożonym, abstrakcyjnym, wykraczającego niejednokrotnie poza zakres wprowadzonego słownictwa; 

 -rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i instrukcje w podręczniku; 

 -rozumie dokładnie sens danego tekstu lub rozmowy;  

-wybiera z tekstu lub dialogu określone kluczowe lub potrzebne informacje; 



3 
 

 -poprawnie przekazuje ustnie proste informacje; 

 -dysponuje zakresem czynnego słownictwa ujętego w  podstawie programowej; 

 -ma doskonałą wymowę; 

 -pisze spójne teksty, o długości większej niż wymagana, zawierający poprawne zdania z pełnymi informacjami, używa 

prawidłowej pisowni i interpunkcji;  

 -potrafi korzystać z innych źródeł niż podręcznik, w celu samodzielnego pogłębiania znajomości języka angielskiego;  

-wykonuje podczas lekcji oraz testów i sprawdzianów zadania uzyskując minimum 97%. 

 -zajmuje pierwsze miejsca w szkolnych konkursach języka angielskiego i/lub bierze udział w innych konkursach z języka 

angielskiego, zdobywając znaczną ilość punktów. 

 Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 -poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi; 

 -buduje poprawne i spójne zdania twierdzące, pytające i przeczące, stosuje poprawny szyk wyrazów; -poprawnie używa 

słownictwa o charakterze złożonym, abstrakcyjnym; 

 -rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i instrukcje w podręczniku; 

 -rozumie ogólny sens danego tekstu lub rozmowy; 

 -wybiera z tekstu lub dialogu określone -kluczowe lub potrzebne informacje; 

 -poprawnie, bez większych błędów przekazuje ustnie proste informacje; 

 -dysponuje dużym zakresem czynnego słownictwa i zrozumiałą wymową; 

 -poprawnie czyta i bardzo dobrze rozumie ogólny sens tekstu; 

 -pisze spójny, o wymaganej długości tekst zawierający poprawne zdania z pełnymi informacjami, używa prawidłowej pisowni i 

interpunkcji. 

 Na ocenę dobrą uczeń: 

 -poprawnie operuje większością poznanych struktur gramatycznych, buduje spójne zdania; 

 -stosuje dość szeroki zakres słownictwa związanego głównie z życiem codziennym, poprawnie używa niedużej ilości słownictwa 

abstrakcyjnego; -rozumie większość poleceń nauczyciela; 

 -na ogół rozumie ogólny sens słyszanych tekstów i dialogów, wydobywa z nich większość kluczowych lub potrzebnych 

informacji; 

 -używa podczas rozmowy odpowiednich sformułowań (pyta, odpowiada, itp.); 

 -dość poprawnie, bez większych błędów, przekazuje informacje; 

 -dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa do wyrażenia myśli i przekazania prostych informacji; 

 -poprawnie czyta i dobrze rozumie czytany tekst; 

 -ma dość poprawną wymowę;  

-pisze na ogół spójny, o wymaganej długości tekst, zawierający w większości poprawne zdania z istotnymi informacjami, używa 

w większości poprawnej pisowni i interpunkcji. 

 Na ocenę dostateczną uczeń:  

-poprawnie posługuje się podstawowymi strukturami gramatycznymi;  

-buduje proste zdania zachowując poprawny szyk wyrazów; 

 -posiada podstawowy zasób słownictwa, poprawnie, ale rzadko używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym, 

abstrakcyjnym; 

 -z tekstu słuchanego wydobywa część kluczowych lub potrzebnych informacji; 

-rozumie niektóre polecenia nauczyciela;  

-przekazuje wiadomość ustną na ogół w sposób poprawny, dysponując ograniczonym zakresem czynnego słownictwa oraz nie 

zawsze prawidłową wymową; 
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 -poprawnie rozumie większość zdań w czytanym tekście lub dialogu;  

 -podejmuje próbę napisania pracy zawierającej pełne zdania, proste struktury i słownictwo, podaje większość istotnych 

informacji, nie zawsze przestrzega wymogów długości tekstu oraz prawidłowej interpunkcji.  

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 -poprawnie stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne;  

-ma trudności z samodzielnym zbudowaniem spójnego zdania; 

-dysponuje niewielkim zakresem słownictwa; 

 -rozumie niektóre proste słuchane teksty lub dialogi, wydobywa pojedyncze kluczowe informacje; -rozumie polecenia z pomocą 

nauczyciela; 

-ma trudności z ustnym przekazaniem informacji, dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa; -ma trudności z 

poprawną wymową; 

 -czyta teksty z błędami i słabo je rozumie (ograniczony zakres słownictwa biernego);  

-ma duże trudności z napisaniem spójnej pracy zawierającej pełne zdania, istotne informacje, o wymaganej długości i 

interpunkcji.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań przewidzianych na ocenę dopuszczającą (koniecznych, 

umożliwiających kontynuację nauki na wyższym poziomie kształcenia). 

 

         

 


