
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 

JĘZYK ANGIELSKI 

II etap edukacyjny, klasy IV-VI, nawiązuje do wymagao poziomu A1 – poziom podstawowy  

(w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych 

Rady Europy). Priorytetem nauczania języka obcego jest zdobycie umiejętności skutecznego 

porozumiewania się, czyli osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych, zarówno w mowie, 

jak i piśmie. 

W celach kształcenia, wymagania ogólne obejmują znajomośd środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację 

pozostałych wymagao ogólnych i szczegółowych; rozumienie prostych i krótkich wypowiedzi ustnych 

oraz pisemnych; samodzielne tworzenie krótkich, prostych i zrozumiałych wypowiedzi ustnych 

i pisemnych; reagowanie na wypowiedzi, uczestniczenie w prostej rozmowie i typowych sytuacjach 

komunikacyjnych, w formie pisemnej lub ustnej; przetwarzanie wypowiedzi, zmieniając formę 

podanego przekazu ustnego lub pisemnego. 

Ocenianie bieżące określa stopieo opanowania umiejętności w poszczególnych kategoriach: 

 znajomośd słownictwa 

 rozumienie ze słuchu 

 czytanie ze zrozumieniem 

 pisanie 

 mówienie 

 opanowanie materiału gramatycznego 

Oceny cząstkowe, w skali 1 – 6 wystawiane są za poniższe formy aktywności: 

 prace klasowe obejmujące większy zakres materiału leksykalno-gramatycznego; 

 krótkie (10-15 min.) sprawdziany, obejmujące materiał z ostatnich lekcji; 

 zadania domowe; 

 dodatkowe prace na rzecz klasy lub szkoły, wykonywane w języku angielskim i/lub związane  

z kulturą anglosaską, a ocenione, co do przydatności przez nauczyciela prowadzącego zajęcia  

z języka obcego; udział w konkursach przedmiotowych; 

 przygotowanie do lekcji (zadanie domowe, podręcznik, zeszyt dwiczeo, zeszyt 

przedmiotowy); 

 aktywnośd na lekcji. 

Wymagania na poszczególne stopnie: 

  celujący – wybitne osiągnięcia powyżej standardu; 

bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami; 

dobry – dobra, solidna praca, chociaż z szeregiem zauważalnych błędów; 

dostateczny – praca na poziomie zadowalającym, ale ze znaczącymi brakami; 



dopuszczający – praca i wyniki spełniają minimalne kryteria; 

niedostateczny – uczeo nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości, powinien 

uzupełnid istniejące braki. 

 Prace klasowe są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej jedną 

pracę kontrolną. Jeżeli z przyczyn losowych uczeo nie może napisad jej z całą klasą, powinien to 

uczynid w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie 

od powrotu do szkoły. W przypadku dłuższych nieobecności, termin ten może zostad ustalony 

z uczniem indywidualnie.  

Nauczyciel może przeprowadzid sprawdzian 10-15 minutowy, obejmujący bieżący materiał. 

Sprawdzian taki nie musi byd zapowiedziany. Uczeo ma obowiązek znad bieżący materiał leksykalno-

gramatyczny oraz już omówiony i powtórzony. Sprawdzian ten podlega ocenie. 

 Nie każda praca kontrolna musi byd poprzedzona powtórzeniem wiadomości, jedynie te, 

obejmujące cały dział (3-4 rozdziały). Prace kontrolne mogą, nie muszą zawierad zadao dodatkowych 

na ocenę celującą. 

Uczeo, który korzysta z niedozwolonych pomocy podczas pisania pracy kontrolnej, po dwóch 

uprzednich ostrzeżeniach, otrzymuje ocenę niedostateczną, bez prawa jej poprawy. 

Nie oddanie pracy po zakooczeniu czasu przeznaczonego na napisanie pracy kontrolnej, 

równa się nie przyjęciu jej przez nauczyciela i tym samym wystawieniem oceny niedostatecznej. 

  Poprawa prac kontrolnych przez ucznia, jest dobrowolna i musi odbyd się w ciągu dwóch 

tygodni od rozdania prac.  

W przypadku zniszczenia przez ucznia ocenionej pracy kontrolnej, nauczyciel ma prawo 

postawid ocenę niedostateczną. 

Nauczyciel jest zobowiązany ocenid i udostępnid uczniom sprawdziany i pisemne prace 

kontrolne w ciągu dwóch tygodni. 

Prace kontrolne i sprawdziany, po zapoznaniu uczniów z ich wynikami, pozostają 

u nauczyciela przez cały rok szkolny. Rodzice mają prawo wglądu do prac na każdym zebraniu, lub 

podczas indywidualnych rozmów z nauczycielem przedmiotu.  

 Uczeo ma prawo zgłosid nieprzygotowanie do lekcji, bez podawania istotnej przyczyny, 

trzecie z kolei nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną. Każde kolejne nieprzygotowanie jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie do lekcji, uczeo zgłasza nauczycielowi na 

początku zajęd. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza brak zadania domowego, brak podręcznika lub 

zeszytu dwiczeo oraz brak zeszytu przedmiotowego. 

 Odnotowanie braku zadania domowego w zeszycie dwiczeo lub zeszycie przedmiotowym już 

w trakcie zajęd, bez wcześniejszego zgłoszenia nieprzygotowania przez ucznia, upoważnia nauczyciela 

do wystawienia oceny niedostatecznej. 

 Uczeo zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz udostępnienia go 

nauczycielowi, tak jak zeszytu dwiczeo, jeżeli jest on jednym z komponentów zestawu ucznia, 

wykorzystywanego podczas nauki języka na lekcjach. 



 Każdy uczeo ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace, zadania nadobowiązkowe 

(np. prace projektowe), które mogą mied wpływ na ocenę semestralną lub koocoworoczną. Każdy 

uczeo może otrzymad ocenę bardzo dobrą za aktywnośd podczas lekcji, która będzie 

podsumowaniem aktywnej pracy ucznia na zajęciach, w dłuższym okresie czasu. Aktywnośd podczas 

jednych zajęd może byd nagradzana przez nauczyciela w postaci „plusa”, pięd kolejnych „plusów” 

oznacza przyznanie oceny bardzo dobrej, a „plusy” są notowane i liczone na nowo. Udział ucznia oraz 

odniesione sukcesy w konkursach przedmiotowych, są odnotowywane przez nauczyciela w postaci 

oceny bardzo dobrej, a zaliczana ona jest do ocen z aktywności ucznia. 

 Skala ocen, będąca podstawą oceny prac kontrolnych jest dostosowana do form testujących 

oraz ilości sprawdzanego materiału. Wygląda ona następująco (w przeliczeniu procentowym 

możliwych do zdobycia punktów):  

 0 – 29 %   - niedostateczny 

 30 – 49 %  - dopuszczający 

 50 – 69 %  - dostateczny 

 70 – 89 %  - dobry 

 90 – 100 %  - bardzo dobry 

Wszelkie oceny wystawiane przez nauczyciela są ostateczne i nie podlegają dyskusji czy też 

zmianie. 

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną, największą wartośd mają oceny z prac 

kontrolnych. 

Na ocenę koocoworoczną, uczeo pracuje przez cały rok szkolny i jest to ocena z całego roku pracy 

ucznia. Jeżeli uczeo nie zgadza się z oceną nauczyciela może wnieśd wniosek o egzamin komisyjny.  

Powyższy przedmiotowy system ocenia może ulec zmianie i nowe punkty mogą zostad dopisane.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym P.S.O. mają zastosowanie przepisy W.S.O. 

 

 

 

 


