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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

                                                        DLA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

KLASY IV – VIII  
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO W CZERNIEWIE 

ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowano na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Konwencji o prawach 

dziecka; Ustawie z 14.12.2016 r. Prawa Oświatowego. Dz.U. z 11.01.2017r., poz.59.; Ustawie z 14.12.2016r. Prawa Oświatowego; 

przepisów wprowadzających Ustawę Prawa Oświatowego. Dz.U. z 11.01.2017r., poz.60; rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 18.01.2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Dz.U. z 27.01.2017r., 

poz.170 ze zmianami; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z 

24.02.2017r., poz.356; rozporządzenia MEN z 03.08.2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych. Dz.U. z 16.08.2017r., poz.1534., rozporządzenia MEN z 09.08.2017r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. z 25.08.2017r., 

poz.1591; rozporządzenia MEN z 28.08.2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. z 31.08.2017r., poz.1643.; 

rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; rozporządzenia MEN z dnia 

20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w 

Gdańsku. 

 

Przedmiotowe zasady oceniania określają: 
1. Cele; 
2. Sposoby bieżącego sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 
3. Kryteria wystawiania stopni; 
4. Zasady poprawiania ocen bieżących; 
5. Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia w przypadku jego dłuższej nieobecności; 
6. Zasady udostępniania do wglądu uczniom i rodzicom (opiekunom) sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac 

kontrolnych; 
7. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 

 

CELE  PZO 
       ● informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć 
       ● motywowanie ucznia do samodzielnego planowania swojego rozwoju i dalszej samodzielnej pracy 
       ● informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach uczniów 
       ● umożliwianie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej  
       ● zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia 
 

 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA BIEŻĄCYCH OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 
Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z opinią Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dotyczącą dysfunkcji ucznia i 

dostosowania wymagań zgodnie z zaleceniami oraz indywidualizowania wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania w stosunku 

do ucznia. 

 

Dostosowania dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych:  

- stosowanie różnorodnych narzędzi służących sprawdzaniu wiedzy i umiejętności dostosowanych do poziomu opanowania 

języka angielskiego,  

-formułowanie krótkich zadań, stosowanie prostych, jasnych komunikatów typu: przeczytaj, wybierz, dopasuj, narysuj.   

- uwzględnianie w ocenie zaangażowania w pracę, podejmowania prób rozwiązania zadania lub problemu,  

- na etapie początkowym nieocenianie strony językowej – dopuszczanie błędów gramatycznych, składniowych, ortograficznych.   
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Uczniowie otrzymują oceny cząstkowe za: 
                                                  a) pisemne prace klasowe (sprawdziany) 
                                                  b) kartkówki 
                                                  c) odpowiedzi ustne 
                                                  d) zeszyt przedmiotowy 
                                                  e) pracę na lekcji 
                                                  f) prace domowe 
                                                  g) prace dodatkowe 

 

 

 

 

KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
KLASY IV - VIII 

 

 

      Wystawiając stopnie cząstkowe oraz klasyfikacyjne stosuje sie następującą skalę: 
 

Celujący  (cel)   - 6 
Bardzo dobry (bdb)  - 5 
Dobry (db)                  - 4 
Dostateczny (dst)         - 3 
Dopuszczający (dop)    - 2 
Niedostateczny (ndst)  - 1 
 

 

 

Ocena poszczególnych umiejętności ucznia zależy od procentowej ilości punktów zdobytych przez ucznia i przedstawia się 

następująco:  

ndst  0 – 35%  

dop 36 – 50%      

dst 51 – 70% 

db 71 – 90%        

bdb 91 – 97%  

cel 98 – 100%        

              
1. Pisemne prace klasowe (sprawdziany) 

* przeprowadza się po większej części materiału 
* są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, zapisane w e-dzienniku i zeszycie przedmiotowym    
   ucznia 
* poprzedzone lekcją powtórzeniową 
* sprawdzane w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia 
* sprawdziany są obowiązkowe, jeśli uczeń z przyczyn losowych nie mógł pracy napisać z całą klasą, powinien to uczynić 

w terminie 2 tygodni (czas i miejsce uzgadnia z nauczycielem prowadzącym przedmiot) 
* jeśli uczeń celowo unika pisania sprawdzianu  (umyślne nieobecności w wyznaczonych terminach) musi go  napisać na 

pierwszych zajęciach, na których jest obecny 
* możliwa jest poprawa sprawdzianu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą. Musi się ona 

odbyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wyników sprawdzianu. Sprawdzian 

można poprawiać tylko jeden raz. Do dziennika elektronicznego wpisuje się dwie oceny: pierwszą i drugą uzyskaną z 

poprawy. W przypadku gdy uczeń nie poprawi oceny, do dziennika elektronicznego wpisuje się adnotację „nie poprawił/a”. 

 

► stopień uzyskany ze sprawdzianu zależy od procentowej ilości zdobytych punktów za całą pracę 
   

 

2. Kartkówki 
* przeprowadzane są z materiału ostatnich trzech lekcji 
* nie musi być zapowiadana 
* możliwa jest poprawa kartkówki, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą w ciągu dwóch tygodni 

od otrzymania wyników. Kartkówkę można poprawiać tylko jeden raz. Do dziennika elektronicznego wpisuje się dwie oceny: 
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pierwszą i drugą uzyskaną z poprawy. W przypadku gdy uczeń nie poprawi oceny, do dziennika elektronicznego wpisuje się 

adnotację „nie poprawił/a”. 
 

► oceniana jest według powyższych kryteriów 
 

3. Kryteria oceniania prac pisemnych  
Każda wypowiedź jest oceniana według następujących kryteriów:  
* treść: 0 – 4 pkt. 
* spójność i logika wypowiedzi: 0 – 2 pkt.  
* zakres środków językowych: 0 – 2 pkt.  
* poprawność środków językowych: 0 – 2 pkt.  
 

W ocenie treści brane jest pod uwagę do ilu podpunktów polecenia uczeń odniósł się w swojej wypowiedzi, a następnie ile z 

tych podpunktów rozwinął w zadowalającym stopniu. W ocenie spójności i logiki wypowiedzi brane jest pod uwagę, czy i w 

jakim stopniu tekst stanowi klarowną, przejrzyście powiązaną całość (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych 

myśli). W ocenie zakresu środków językowych jest brane pod uwagę zróżnicowane struktur leksykalno-gramatycznych użytych 

w wypowiedzi. W ocenie poprawności środków językowych brane są pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne 

oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.  
 

Uwagi dodatkowe  
1. Wypowiedź  uzyska ocenę niedostateczną, jeżeli jest:  
• nieczytelna LUB  
• całkowicie niezgodna z poleceniem LUB  
• niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie) LUB  
• odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest wówczas uznawana za wypowiedź własną ucznia).  
2. Jeżeli wypowiedź została oceniona na 0 punktów w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach również 

przyznaje się 0 punktów. 
3. W ocenie poprawności środków językowych nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych w wypowiedziach 

uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją.  
Przykładowe prace pisemne to: notatka (w formie planu, tabeli, wykresu), ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis 

na blogu.  
 

4. Odpowiedzi ustne 
Oceniana jest: 
  * poprawność językowa – 2 pkt. 
  * zgodność wypowiedzi z tematem – 2 pkt. 
  * płynność wypowiedzi – 2 pkt. 
  * znajomość struktur gramatycznych – 2 pkt. 
  * bogactwo leksykalne ( znajomość słownictwa) – 2 pkt. 
 

Przykładowe wypowiedzi ustne to: kilkuzdaniowa wypowiedź, dialog, prezentacja.  
 

Wypowiedzi mogą być przygotowane w ramach pracy domowej, w trakcie lekcji – dotyczące realizacji nowych zagadnień. 

Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowych – z 

całego działu.   
 

► przekłada się to na oceny:  
     1-2 pkt. – niedostateczny 
     3-4 pkt. – dopuszczający 
     5-6 pkt. – dostateczny 
     7-8 pkt. – dobry 
     9 pkt. – bardzo dobry 
     10 pkt. – celujący  

 

5. Praca na lekcji 
►  aktywny udział ucznia w lekcji, samodzielność wykonywania zadań, doprowadzanie do końca rozpoczętych zadań, twórcza 

postawa na zajęciach. 
► pracę bieżącą będzie oceniana za pomocą „ +”  5 plusów – ocena bardzo dobra, 10 plusów ocena celująca 
 

►  praca w grupie: 
       - planowanie pracy – 2 pkt. 
       - organizacja pracy – 2 pkt. 
       - efektywne współdziałanie – 2 pkt. 
       - wywiązywanie się z powierzonych ról – 2 pkt. 
       - twórcze rozwiązywanie problemów – 2 pkt. 
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► przekłada się to na oceny:  
     1-2 pkt. – niedostateczny 
     3-4 pkt. – dopuszczający 
     5-6 pkt. – dostateczny 
     7-8 pkt. – dobry 

9 pkt. – bardzo dobry 
10 pkt. – celujący  

 

 

6. Praca domowa 
* Każda praca domowa jest sprawdzana. 
* w ciągu jednego półrocza można 3 razy nie odrobić pracy domowej (co zaznaczane jest  za pomocą „ – ”, lub „np.”), każda 

następna nieodrobiona praca domowa – to ocena niedostateczna. 
W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w szkole spowodowanej chorobą tryb nadrabiania zaległości uzgadnia się 

indywidualnie z nauczycielem  
 

* nieprzygotowanie zadania domowego zadanego z tygodniowym wyprzedzeniem równoznaczne jest ocenie niedostatecznej. 
 

7. Prace dodatkowe 
Są to prace w postaci mini projektów, prezentacji językowych, zadawane z tygodniowym wyprzedzeniem, wymagające od 

ucznia wyszukania dodatkowych wiadomości. 
   * estetyka wykonania pracy – 2 pkt. 
   * zgodność pracy z tematem – 2 pkt. 
   * poprawność językowa – 2 pkt. 
   * twórcze ujęcie tematu – 2 pkt. 
   * prezentacja na forum klasy – 2 pkt. 
 

► przekłada się to na oceny:  
     1-2 pkt. – niedostateczny 
     3-4 pkt. – dopuszczający 
     5-6 pkt. – dostateczny 

7-8 pkt. – dobry 
9 pkt. – bardzo dobry 
10 pkt. – celujący  
 

8. Nauka zdalna 
W przypadku przejścia na nauczanie zdalne, bierze się pod uwagę również aktywność uczniów podczas lekcji zdalnych 

tj. systematyczne odsyłanie prac domowych/odpowiedzi do zadań oraz systematyczne i aktywne uczestnictwo w lekcjach 

online (zabieranie głosu w trakcie lekcji).   
 
8. Waga ocen. 

     10 – prace klasowe, obejmujące więcej niż jeden dział 

      8 – sprawdziany, testy 

      6 – odpowiedzi ustne na forum klasy lub podczas pracy w parach i w grupach 

      6 – prace pisemne  

      6 – konkurs, praca dodatkowa, projekt 

      6 – aktywność na lekcjach  

5 – kartkówka 

3 – praca domowe 

1 – zeszyt, ćwiczenia 
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                                        KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
KLASY IV - VIII 

 

Ocena semestralna/ roczna nie jest równoznaczna ze średnią ważoną ocen cząstkowych. Wystawiając taką ocenę będzie 

brany pod uwagę przede wszystkim wkład pracy dziecka oraz postępy ucznia w zdobywaniu wiedzy z zakresu języka 

angielskiego. 
 

Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie i prowadzenie własnego zeszytu, przynoszenie zeszytu ćwiczeń oraz podręcznika. 
W sytuacji wyjątkowej wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu może wystąpić do Rady Rodziców Szkoły z prośbą o 

zakup podręcznika dla wychowanka. 
 

Od ucznia wymagana jest systematyczna praca w szkole i w domu oraz umiejętność korzystania ze słowników.  
Obowiązkiem ucznia jest być przygotowanym do zajęć, kartkówek i sprawdzianów oraz innych zapowiedzianych 

wcześniej form sprawdzania umiejętności językowych ucznia. 
 

       
ZASADY POPRAWIANIA STOPNI BIEŻĄCYCH 

1. Uczeń ma prawo jeden raz poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą w terminie 2 tygodni od uzyskania informacji 

o wysokości oceny. Termin zostaje wyznaczony przez nauczyciela. 
W dzienniku elektroniczny mogą być wstawione dwie oceny. W przypadku gdy uczeń nie poprawi oceny, do dziennika 

elektronicznego wpisuje się adnotację „nie poprawił/a”. 

2. Po upływie terminu na poprawę nauczyciel nie ma obowiązku wyznaczać dodatkowego terminu na napisanie sprawdzianu. 
3. W razie nieobecności ucznia na sprawdzianie, jest on zobowiązany umówić się z nauczycielem na stosowny termin 

zaliczenia określonego zakresu materiału. 
4. Jeśli uczeń unika pisania prac (celowe nieobecności w wyznaczonych terminach), musi ją napisać po powrocie do szkoły 

w najbliższym terminie. 
 

ZASADY SPRAWDZENIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W PRZYPADKU JEGO DŁUŻSZEJ NIEOBECNOŚCI 
1. Uczeń po dłuższej nieobecności na zajęciach ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem zakresu materiału i termin zaliczenia. 
2. Wiadomości będą sprawdzane w formie odpowiedzi ustnej bądź w formie pisemnej. 

 

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DO WGLĄDU UCZNIOM I ICH RODZICOM (OPIEKUNOM) SPRAWDZONYCH I 

OCENIONYCH PISEMNYCH PRAC KONTROLNYCH 
1. Prace kontrolne po ocenianiu pokazywane będą uczniom na zajęciach. 
2. Rodzice (opiekunowie) mogą się z nimi u nauczyciela podczas konsultacji w dniu zebrania, po wcześniejszym ustaleniu 

terminu. 
 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEGO NIŻ PRZEWIDYWANY ROCZNEGO STOPNIA  

KLASYFIKACYJNEGO 
1. Uczeń oraz rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną o przewidywanej 

ocenie. 
2. W przypadku gdy rodzic/prawny opiekun  ucznia nie zgadza się z przewidywaną oceną,  ma prawo wnioskować na piśmie 

o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji o 

przewidywanej ocenie rocznej. 

3. Na pozytywnie rozpatrzony wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przeprowadzany jest sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia z zadaniami z poziomu oceny, o jaką ubiega się uczeń. Poprawa oceny rocznej następuje w przypadku, 

gdy uczeń zdobędzie co najmniej 75% ogólnej liczby punktów (łącznie z części ustnej i pisemnej). 

 

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM 
1. Ocenianie dodatkowych prac domowych, pracy na lekcji, zgodnie z potrzebami uczniów. 

 

 

PRACA Z UCZNIEM O OBNIŻONYCH MOŻLIWOŚCIACH EDUKACYJNYCH 
1. Dostosowanie wymagań oraz ocenianie zgodne z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej np. wydłużanie 

czasu na sprawdzianach dla uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją.  
 

 

Opracowała Agnieszka Jakubczyk 


