
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
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KLASY 4-8 SP 

 

 

 

1.Przedmiotem oceny są: 

 

a) znajomość bardzo podstawowego zasobu środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych), umożliwiającego rozumienie i 

tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi oraz ich przetwarzanie w zakresie 

tematów przewidzianych podstawą programową oraz umiejętność posługiwania się 

nim; 

b) poziom opanowania sprawności językowo-komunikacyjnych (mówienia, pisania, 

czytania i słuchania) umożliwiający rozumienie i tworzenie wypowiedzi, reagowanie 

na wypowiedzi oraz ich przetwarzanie; 

c) umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i znajomość strategii 

komunikacyjnych; 

d) postawa ucznia: systematyczność, aktywność, umiejętność samodzielnego uczenia się 

i samooceny, umiejętność współpracy z innymi.  

 

2.Sposoby oceniania i skala ocen 

 

Ocenianie postępów ucznia obejmuje ocenianie bieżące (w ciągu trwania semestru) oraz 

okresowe (pod koniec semestru lub roku szkolnego). W zakresie oceniania bieżącego  (ocen 

cząstkowych) proponuje się rozszerzenie oficjalnej sześciostopniowej skali ocen  (1, 2, 3, 4, 

5, 6) o kolejne cztery stopnie 2+, 3+, 4+, 5+) celem dokładniejszego i bardziej 

sprawiedliwego oceniania bieżących postępów ucznia. 

Oceny okresowe (śródroczne i roczne) są wystawiane na podstawie ocen cząstkowych, lecz 

wyrażone w skali sześciostopniowej: oceny te nie są średnią ocen cząstkowych. Przy 

wystawieniu oceny śródrocznej (rocznej) pierwszorzędną rolę odgrywają oceny cząstkowe z 

odpowiedzi pisemnych (zwłaszcza testów  i sprawdzianów) oraz ustnych. Pozostałe oceny 

mają charakter uzupełniający.  

Uczniowie mogą otrzymać również informację zwrotną na temat swoich osiągnięć i postępów 

w nauce w postaci oceny kształtującej. 

 

Skala ocen pełnych i z plusami  w przeliczeniu na wartości procentowe jest następująca: 
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3. Kryteria oceny: 

 

CELUJĄCY:  

 

Uczeń opanował wszystkie treści i umiejętności przewidziane podstawą programową. 

 



a) Doskonale posługuje się poznanym bardzo podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych), 

umożliwiającym rozumienie i tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi oraz 

ich przetwarzanie w zakresie tematów przewidzianych podstawą programową; 

b) Osiągnął wysoki poziom opanowania sprawności językowo-komunikacyjnych 

(mówienia, pisania, czytania i słuchania) umożliwiający rozumienie i tworzenie 

wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi oraz ich przetwarzanie; 

c) Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji i posiada dobrą znajomość strategii 

komunikacyjnych; 

d) Pracuje bardzo systematycznie i jest zawsze przygotowany do lekcji. Jest zawsze 

bardzo aktywny. Ma bardzo dobrze rozwiniętą umiejętność samodzielnego uczenia 

się. Umie dokonać samooceny, potrafi doskonale współpracować z innymi.  

 

BARDZO DOBRY:  
 

Uczeń opanował prawie wszystkie treści i umiejętności przewidziane podstawą programową. 

 

a) Bardzo dobrze posługuje się poznanym bardzo podstawowym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych), 

umożliwiającym rozumienie i tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi oraz 

ich przetwarzanie w zakresie tematów przewidzianych podstawą programową; 

b) Osiągnął w miarę wysoki poziom opanowania sprawności językowo-

komunikacyjnych (mówienia, pisania, czytania i słuchania) umożliwiający rozumienie 

i tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi oraz ich przetwarzanie; 

c) Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji i posiada raczej dobrą znajomość 

strategii komunikacyjnych; 

d) Pracuje systematycznie i jest prawie zawsze przygotowany do lekcji. Jest prawie 

zawsze aktywny. Ma dobrze rozwiniętą umiejętność samodzielnego uczenia się. Umie 

dokonać samooceny, potrafi bardzo dobrze współpracować z innymi.  

 

DOBRY:  

 

Uczeń opanował większość treści i umiejętności przewidzianych podstawą programową. 

 

a) Potrafi dobrze posługiwać się większą częścią poznanego bardzo podstawowego 

zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i 

fonetycznych), umożliwiającego rozumienie i tworzenie wypowiedzi, reagowanie na 

wypowiedzi oraz ich przetwarzanie w zakresie tematów przewidzianych podstawą 

programową; 

b) Osiągnął średni poziom opanowania sprawności językowo-komunikacyjnych 

(mówienia, pisania, czytania i słuchania) umożliwiający rozumienie i tworzenie 

wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi oraz ich przetwarzanie; 

c) Zazwyczaj samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji i posiada znajomość 

niektórych strategii komunikacyjnych; 

d) Zdarzają mu się sporadyczne odstępstwa od systematycznej pracy. W większości 

przypadków jest przygotowany do lekcji. Jest często aktywny. Posiada umiejętności 

samodzielnego uczenia się. Umie zazwyczaj dokonać właściwej samooceny. Dobrze 

współpracuje w grupie.  

 

 



DOSTATECZNY:  

 

Uczeń opanował podstawowe treści i umiejętności niezbędne do dalszej nauki. 

 

a) Potrafi poprawnie posługiwać się częścią poznanego bardzo podstawowego zasobu 

środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych), 

umożliwiającego rozumienie i tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi 

oraz ich przetwarzanie w zakresie tematów przewidzianych podstawą programową; 

b) Osiągnął wystarczający poziom opanowania sprawności językowo-komunikacyjnych 

(mówienia, pisania, czytania i słuchania) umożliwiający rozumienie i tworzenie 

wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi oraz ich przetwarzanie; 

c) Czasami samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji i posiada znajomość 

niezbędnych strategii komunikacyjnych; 

d) Zdarzają mu się częste odstępstwa od systematycznej pracy. Zazwyczaj jest 

przygotowany do lekcji. Jest czasem aktywny. Czasem podejmuje udane  próby 

samodzielnego uczenia się. Miewa problemy z dokonaniem samooceny. Potrafi 

współpracować w grupie. 

 

DOPUSZCZAJĄCY:  

 

Uczeń  opanował najbardziej niezbędne treści i umiejętności warunkujące dalszą naukę. 

 

a) Potrafi poprawnie posługiwać się niewielką częścią poznanego bardzo podstawowego 

zasobu środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i 

fonetycznych), umożliwiającego rozumienie i tworzenie wypowiedzi, reagowanie na 

wypowiedzi oraz ich przetwarzanie w zakresie tematów przewidzianych podstawą 

programową; 

b) Osiągnął niezbędny poziom opanowania sprawności językowo-komunikacyjnych 

(mówienia, pisania, czytania i słuchania) umożliwiający rozumienie i tworzenie 

wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi oraz ich przetwarzanie; 

c) Rzadko samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji i ma problemy z użyciem 

niezbędnych strategii komunikacyjnych; 

d) Zdarzają mu się bardzo częste odstępstwa od systematycznej pracy. Często nie jest 

przygotowany do lekcji, nie odrabia zadań domowych lub nie wykonuje ich 

samodzielnie. Rzadko jest aktywny. Ma problemy z samodzielnym uczeniem się. Ma 

duże problemy z dokonaniem samooceny. W niewielkim stopniu potrafi 

współpracować  w grupie.  

 

NIEDOSTATECZNY:  

 

Uczeń nie opanował najbardziej niezbędnych treści i umiejętności warunkujących dalszą 

naukę. 

 

4. Oceny otrzymuje się za: 

 

a) odpowiedzi ustne; 

b) odpowiedzi pisemne (kartkówki, sprawdziany i testy); 

c) aktywność na lekcji i umiejętność współpracy;                      

d) zadania i prace domowe  (zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń);  



 trzykrotny brak zadania domowego, zeszytu lub zeszytu ćwiczeń jest 

 równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej; 

e) umiejętności samodzielnego uczenia się (np. samodzielna praca na lekcji,  praca ze   

            słownikiem, korzystanie z mediów elektronicznych etc.); 

f)         sukcesy w konkursach językowych, udział w projektach i współpracy          

            międzynarodowej (np. prowadzenie korespondencji zagranicznej, prezentacje online). 

 

Oceny bieżące są uzasadniane przez nauczyciela w formie ustnej, a w przypadku dłuższych 

wypowiedzi pisemnych, testów oraz sprawdzianów w formie pisemnej. 

 

5. Prace pisemne 

 

Uczniowie piszą kartkówki oraz testy/sprawdziany. Ich ilość zależy od liczby lekcji w 

tygodniu: 

 

2 lekcje tygodniowo – minimum 2 kartkówki i 2 testy/sprawdziany w semestrze; 

3 lekcje tygodniowo – minimum 2 kartkówki i 3 testy/sprawdziany w semestrze. 

 

Kartkówki służą sprawdzeniu opanowania przez uczniów materiału leksykalno-

gramatycznego wprowadzonego i przećwiczonego na ostatnich trzech jednostkach 

lekcyjnych. 

 

Sprawdziany dotyczą szczególnie ważnego materiału leksykalno-gramatycznego, 

wprowadzonego i przećwiczonego na więcej niż trzech jednostkach lekcyjnych. Mogą 

również polegać na sprawdzeniu poszczególnych sprawności językowych w powiązaniu z 

materiałem leksykalno-gramatycznym. Są poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

 

Testy dotyczą szerszego materiału leksykalno-gramatycznego oraz sprawności językowo-

komunikacyjnych. Są poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

 

Sprawdziany i testy są obowiązkowe. Nieobecność ucznia w dniu pisania sprawdzianu, testu 

powinna zostać usprawiedliwiona. W przypadku krótkiej nieobecności uczeń pisze 

sprawdzian, test na najbliższej lekcji. W przypadku dłuższej nieobecności (powyżej 1 

tygodnia) otrzymuje dwa tygodnie, w ciągu których powinien przystąpić do pisania testu, 

sprawdzianu. Jeśli nie przystąpi do pisania w wyznaczonym (ustalonym) terminie, to będzie 

to równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, testu. 

 

Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z testu lub sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od daty jej 

wystawienia. Nie ma możliwości poprawy kartkówek. Uczeń ma zawsze prawo do 

poprawienia pozostałych ocen w ciągu 2 tygodni od daty ich otrzymania. Nowa ocena zostaje 

wpisana do dziennika obok poprawianej oceny. 

 

Uczniowie i rodzice mają zawsze prawo wglądu do kartkówek, sprawdzianów i testów. 

Uczniowie zabierają obowiązkowo prace pisemne do domu i przekazują rodzicom do wglądu.   

 

6.Informacje o ocenach 

 

Uczniowie i rodzice mają prawo do otrzymania informacji na temat osiągniętych postępów, 

mocnych i słabych stron ucznia oraz wskazówek odnośnie poprawy. Informacja taka jest 

przekazywana uczniom na bieżąco w formie ocen, uwag ustnych i pisemnych oraz za 



pośrednictwem dziennika internetowego. Rodzice mogą dowiadywać się o postępach dziecka 

za pośrednictwem dziennika internetowego, podczas spotkań, konsultacji, wywiadówek 

organizowanych przez szkołę lub bezpośrednio u  nauczyciela przedmiotu. 

 

                                                                         Opracował Zespół Nauczycieli Języków Obcych 

 

 


