
System oceniania przedmiotowego z języka angielskiego 

 

Klasy IV-VI 

 

1. Formy pracy ucznia podlegające ocenie: 

 

-  Kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich lekcji, nie musi być zapowiadana; 

- Test (sprawdzian diagnostyczny) obejmujący większą partię materiału określoną 

 przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzony 

 lekcją powtórzeniową; 

- Praca i aktywność na lekcji; 

- Odpowiedź ustna; 

- Praca projektowa; 

- Praca domowa; 

- Twórcze rozwiązywanie problemów; 

- Uczestnictwo i sukcesy w konkursach z j. angielskiego. 

 

2. Umowa między nauczycielem i uczniem dotycząca przygotowania, 

nieprzygotowania do lekcji, oraz poprawiania ocen ze sprawdzianów. 

 

- Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w semestrze. 

Nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją (nie dotyczy lekcji, na których 

ma się odbyć zapowiedziany sprawdzian, test lub kartkówka). Za brak pracy 

domowej uczeń otrzymuje minus. Brak trzech prac domowych w semestrze 

jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

-    Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z testu w ciągu dwóch tygodni od 

 sprawdzenia i omówienia wyników. Termin uczeń ustala z nauczycielem. 

- Uczeń, który nie pisał testu z przyczyn usprawiedliwionych musi napisać go w 

terminie poprawkowym, w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

Termin poprawkowy ustala się z nauczycielem.  

 

 

 



3. Progi procentowe ocen przy ocenianiu testów i sprawdzianów: 

 

95,1 - 100% - celujący - 6 

85,1%-95% - bardzo dobry - 5 

70,1%-85% - dobry - 4 

50,1%-70% - dostateczny - 3 

35,1%-50% - dopuszczający - 2 

0%-35% - niedostateczny -1 

 

4. Kryteria oceniania: 

 

Ocena celująca: Uczeń w stopniu bardzo wysokim posiadł wiedzę i umiejętności 

objęte programem nauczania; samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami; proponuje rozwiązanie nietypowe; 

ponadto uczeń może otrzymać ocenę celującą za rozwiązanie zadania wykraczającego 

poza program oraz osiągnięcie sukcesu w konkursach języka angielskiego; 

 

Ocena bardzo dobra: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 

programem nauczania; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. Uczeń 

rozumie polecenia wydawane przez nauczyciela, potrafi zrozumieć zarówno ogólny 

sens tekstu słuchanego lub czytanego, jak i kluczowe informacje w ww. źródłach. 

Uczeń samodzielnie i poprawnie odpowiada na pytania stawiane przez nauczyciela, 

potrafi bez większego wahania przekazać wiadomość, jego dłuższa wypowiedź jest w 

miarę spójna, konstruuje poprawne gramatycznie zdania proste, używa poprawnego 

do sytuacji słownictwa, poprawnie wymawia słowa z zakresu poznanego materiału. 

Nie popełnia większych błędów językowych. 

 

Ocena dobra: Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie 

nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym minimum programowe (z 

uwzględnieniem rozszerzeń programowych). Uczeń rozumie polecenia wydawane 

przez nauczyciela, rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, pisanego, z niewielką 

podpowiedzią nauczyciela potrafi wyszukać informacje kluczowe w tekście, z 

niewielką podpowiedzią nauczyciela potrafi udzielić odpowiedzi na pytania, 

wypowiedź ucznia jest zrozumiała, uczeń nie ma większych problemów z 



komunikacją. Dopuszczalne są drobne błędy językowe. Wymowa ucznia jest 

poprawna. 

 

Ocena dostateczna: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone  

programem nauczania na poziomie treści  zawartych w podstawie programowej. 

Uczeń rozumie proste polecenia wydawane przez nauczyciela, z pomocą nauczyciela 

potrafi sformułować proste pytania i udzielać na nie odpowiedzi, ze słuchanego i 

czytanego tekstu rozumie około 50% sensu wypowiedzi. Uczeń poprawnie posługuje 

się słownictwem i frazami, a z pomocą nauczyciela buduje proste zdania. Uczeń stara 

się rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności. 

 

Ocena dopuszczająca: Uczeń  ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w 

podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Uczeń rozumie bardzo proste 

polecenia nauczyciela, stara się rozwiązywać zadania o niedużym stopniu trudności z 

pomocą nauczyciela. Uczeń rozumie podstawowe zwroty i frazy, z podpowiedzią 

nauczyciela buduje proste zdania, z pomocą konstruuje proste pytania, stara się 

odpowiedzieć na pytania nauczyciela. Opanowuje pamięciowo podstawowe 

słownictwo z lekcji. 

 

Ocena niedostateczna: Uczeń nie opanował widomości i umiejętności ujętych w 

podstawie programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy. Uczeń nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytania pomimo znacznej pomocy 

ze strony nauczyciela, uczeń nie opanował podstawowych wiadomości, nie rozumie 

pojedynczych słów z kontekstu, nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu 

trudności. 

 

 

5. Zasady uzyskania przez ucznia oceny wyższej rocznej/śródrocznej z j. angielskiego   

niż przewidywana.  

 

- Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  

stopień. 



- Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z prośbą do nauczyciela 

najpóźniej na siedem dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej. 

 

- Uczeń  spełniający wszystkie warunki wymienione w statucie szkolnym  najpóźniej  

na jeden dzień przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej 

przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela dodatkowego sprawdzianu 

pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

 

6. Wagi ocen: 
 
waga oceny - 1: aktywność, czytanie, kartkówka (z jednej lekcji,  z jednej 

umiejętności lub jednego zagadnienia), piosenka, konkurs  szkolny, praca domowa, 

zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń; 

waga oceny - 2: badanie wyników nauczania, konkurs pozaszkolny, kartkówka (z 

trzech ostatnich lekcji), odpowiedź ustna, praca samodzielna na lekcji; 

waga oceny - 3: praca klasowa/sprawdzian/test, projekt edukacyjny  

(realizacja i prezentacja), podsumowanie aktywności na zajęciach pozalekcyjnych, 

konkurs (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy), konkurs Memory Master. 

 

Nauczyciele j. angielskiego: 

Tomasz Gutaj 

Magdalena Sobczak 

Paulina Betler 

Malwina Zielińska 

 

 

 

 

  

  
 
 

 


