
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
DLA KLAS 4-8 SP 

 

 
I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 
 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne ze Statutem oraz Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 
 

2. Celem oceniania jest: 
- rozpoznawanie poziomu i postępów w nauce, 
- informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych, 
- pomaganie uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
- zapobieganie niepowodzeniom, 
- motywowanie uczniów do dalszej pracy, 
- informowanie rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 
ucznia. 
 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, czyli umiejętności i stan wiedzy uczniów oraz postępy czynione 
przez ucznia.  
 

4. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego podczas pierwszej lekcji informuje uczniów o: 
- wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 
- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
- kryteriach i sposobach oceniania, 
- trybie poprawiania ocen, 
- uzyskania oceny wyższej niż proponowana. 
 

5. Informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu są 
dostępne przez cały rok szkolny. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o ich postępach i osiągnięciach 
edukacyjnych. 
 

6. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione 
kartkówki, prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. Nauczyciel udostępnia je 
zainteresowanym rodzicom w trakcie indywidualnych konsultacji.  
 

7. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami 
oceniania. Zarówno ceny cząstkowe, półroczne jak i ocena roczna wyrażona jest w sześciostopniowej skali: od 1 do 6. 
 

8. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie pisemnej opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub 
innej publicznej poradni specjalistycznej). 
 

9. Do zadań oceniania należy: 
- informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w nauce, 
- udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o postępach w nauce, 
- wskazywanie uczniowi mocnych stron, jego uzdolnień oraz słabych stron, 
- planowanie rozwoju ucznia, rozwijanie jego uzdolnień, pokonywanie ewentualnych trudności, 
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 
 

10. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w Wewnątrzszkolnych 
Zasadach Oceniania. 
 

11. Nauczyciel zapowiada test z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje ołówkiem w dzienniku jego 
termin. Kartkówki mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane. Obejmują materiał najwyżej z trzech ostatnich 
lekcji. 
 

12. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić notatki i wiedzę. 
 

13. Jeżeli uczeń opuścił kartkówkę lub sprawdzian to powinien napisać opuszczoną formę w ciągu 2 tyg. od dnia 
powrotu do szkoły lub- w przypadku nauczania zdalnego, od dnia podania i wpisania oceny  
 

14 Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany. 
 

15. Za każdy brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus”. Cztery minusy oznaczają ocenę niedostateczną. 
 „Plus” można otrzymać za aktywność na lekcji lub odrobienie prac dodatkowych. Cztery plusy w dzienniku oznaczają 
ocenę bardzo dobrą. 
 
 
 



II FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU ANGIELSKIM 
 

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Do sprawdzania postępów i wiedzy 
edukacyjnej oraz umiejętności ucznia stosuje się takie narzędzia, jak: 
- obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych, 
- aktywność, praca na lekcji, zadania dodatkowe, 
- wypowiedzi ustne, 
- sprawdziany, testy, kartkówki, 
- prace pisemne, 
- zadania domowe, 
- prace projekty. 
 

2. Przyjęto następującą skalę ocen: 
niedostateczny = 1 
dopuszczający = 2 
dostateczny = 3 
dobry = 4 
bardzo dobry = 5 
celujący = 6 
Do zapisywania stopni cząstkowych stosuje się skalę poszerzoną o znaki „+” i „–”, w celu motywowania ucznia do 
zdobycia wyższej oceny. 
 

3. Procentowa skala ocen prac pisemnych 
100% + zadanie dodatkowe  - celujący 
90% – 100%  - bardzo dobry 
76% – 89%  - dobry 
51% – 75%  - dostateczny 
31% – 50%  - dopuszczający 
0% – 30%  - niedostateczny 
 

4. Dostosowanie przedziałów procentowych dla poszczególnych stopni z prac pisemnych w przypadku ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:  
100% + zadanie dodatkowe  - celujący 
85% – 100%  - bardzo dobry 
66% – 84%  - dobry 
46% – 65%  - dostateczny 
23% – 45%  - dopuszczający  
0% – 22%  - niedostateczny 
 

III. OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE: 
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
a) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach edukacyjnych wynikających                    
z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę,  
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,  
c) jest kreatywny, oryginalnie rozwiązuje problemy,  
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
e) jest laureatem w ramach konkursu przedmiotowego organizowanego przez KO;  
 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
a) opanował bardzo dobrze wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach edukacyjnych wynikających                       
z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę,  
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 
ujęte podstawą programową i programem nauczania,  
c) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą                      
w programie,  
d) rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela,  
e) potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania;  
 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową nauczania w danej klasie, 
b) w ciągu trwania roku szkolnego (półrocza) wykazuje się odpowiedzialnym stosunkiem do przedmiotu;  
 

 
 



4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  
a) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, które są 
konieczne do dalszego kształcenia,  
b) rozwiązuje i wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim stopniu trudności;  
 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  
a) posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, ale braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia,  
b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;  
 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  
a) nie opanował typowych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, które są konieczne do 
dalszego kształceni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEKS DO PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SP 4-8  

- NAUKA ZDALNA 

 
Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela zamieszczone na poczcie elektronicznej.  
 

1. Uczeń zapoznaje się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez nauczyciela.  
 

2. Testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) uczeń w miarę swoich możliwości rozwiązuje 
samodzielnie.  
 

3. Nauczyciel przedmiotu informuje o tym, które zadania należy sfotografować, nagrać, wykonać online na 
komputerze, telefonie lub innym urządzeniu mobilnym.  
 

4. Zadane prace przesyłane są przez nauczyciela za pomocą poczty elektronicznej lub podane na stronie szkoły; 
zspawlosiow.edu.pl. 
 

5. Prace do sprawdzenia odsyłamy na adres e-mail podany przez nauczyciela przedmiotu.  
 

6. Nauczyciel może odpowiedzieć na maila, dając informację zwrotną uczniowi/rodzicowi, że otrzymał zadanie, pracę. 
Nauczyciel może również wskazać błędy i sposoby ich poprawy.  
 

7. Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie zadanych przez siebie prac i zadań. Termin jest adekwatny do 
charakteru zadania, tzn. może być np. tygodniowy lub 2 -dniowy.  
 

8. Prace z języka angielskiego nadsyłane przez uczniów są oceniane plusami lub minusami (tylko za brak pracy).  
Każda praca zdalna (zadanie domowe) to 1 plus.  
Po 4 zadanych pracach nauczyciel wpisuje oceny:  
- za 4 dobrze wykonane zadania – 4 plusy – ocena bardzo dobra,  
- za 3 dobrze wykonane zadania – 3 plusy – ocena dobra,  
- za 2 dobrze wykonane zadania – 2 plusy – ocena dostateczna,  
- za 1 dobrze wykonane zadania – 1 plusy – ocena dopuszczająca,  
- za brak wykonanych zadań – 0 plusów – ocena niedostateczna.  
 

9. W przypadku sprawdzianów, kartkówek, testów online lub obszerniejszych zadań stawiana jest ocena.  
a) Nie każda praca ucznia będzie podlegała sprawdzeniu i ocenie. Nauczyciel będzie decydował, jaki rodzaj pracy 
zdalnej będzie oceniany.  
b) Zadane prace muszą systematycznie wykonywać wszyscy uczniowie, nauczyciel może wybierać, czyją pracę 
sprawdzi – analogicznie do tradycyjnego nauczania w szkole.  
c) Nauczyciel ustanawia indywidualną wagę ocen maksymalnie od 5 do minimalnie 1.  
 

10. W przypadku sprawdzianów czy kartkówek nauczyciel może zastosować sprawdzenie w formie on-line                               
np. na stronie testportal.pl,  Quizlet lub innej umożliwiającej przeprowadzenie testów. 
 

11. Sprawdziany i testy można poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  
 

12.Szczególnej ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, jego zainteresowanie 
przedmiotem, obecność na zajęciach online. Każdorazowo uwzględniana jest sytuacja dziecka oraz jego możliwości 
(uczeń z SPE, uczeń z opinią, uczeń z orzeczeniem)  
 

13. Zasady pracy i oceny zdalnej uczniów opierają się na Przedmiotowych Zasadach Oceniania.  
 

14.Uczeń może zawsze prosić nauczyciela o pomoc i wyjaśnienia, jeśli będzie miał problem ze zrozumieniem danego 
zadania, czy treści nauczania. Komunikacja w tych sprawach odbywa się zdalnie.  
 

15.Uczeń jest zobowiązany do gromadzenia swojej pracy w formie np. plików, notatek w zeszycie, ćwiczeniach. 
Nauczyciel może sprawdzić te materiały po ewentualnym powrocie do nauczania w szkole.  
 

16.Nauczyciel również odpowiednio archiwizuje i zabezpiecza prace uczniów, które otrzymuje drogą elektroniczną. 


