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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Gidlach 

 

 
Przedmiot:   JĘZYK ANGIELSKI  

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela:  URSZULA DEPTA /     

ANNA SURLEJ 

                                                

                            

 

Dokumenty wykorzystane do opracowania PZO: 

 

1. Podstawa programowa 

2. Program nauczania 

3. Plan wynikowy 

4. Wewnątrzszkolny system oceniania 

 

 
1. Cele przedmiotowego systemu oceniania 
 

• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i 

postępach w tym zakresie; 

• pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

• motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

• dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom 

informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

 

 

2. Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne 
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Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz, za ich pośrednictwem, rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz 

sposobach sprawdzania osiągnięć. 

Na jednej z pierwszych lekcji nauczyciel przedstawia na tablicy, a 

uczeń zapisuje do zeszytu: 

- oceniane formy aktywności z przypisanymi im wagami 

 

Wszystkie oceny ucznia są jawne dla niego i jego rodziców. 

 

• ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

- posiada wiedzę i umiejętności  obejmujące całkowicie 

zagadnienia i  program nauczania danej klasy; 

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia; 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i 

umiejętnościami; 

- startuje w konkursach przedmiotowych i zajmuje w nich 

punktowane miejsca; 

 

• ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który; 
 

− opanował na poziomie bardzo dobrym zakres wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie; 

− sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami; 

− potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach; 

− samodzielnie rozwiązuje problemy zadane przez 

nauczyciela, inne niż przykłady podane w klasie; 

 

• ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

− w znacznym stopniu opanował zakres wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie; 

− poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach 

typowych; 

− potrafi pracować w grupie i wyciągać wnioski; 

 

• ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

− opanował podstawowe wiadomości z przedmiotu na tyle, 

że jest w stanie czynić dalsze postępy w uczeniu się; 

− rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności; 
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− pracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki; 

 

• ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

− pracuje przy pomocy nauczyciela; 

− korzysta z jego uwag oraz potrafi rozwiązać proste zadania, 

typowe z danego przedmiotu; 

− jego braki są dość duże, niewiele opanował z 

podstawowych wiadomości danego przedmiotu; 

 

• ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

− nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania w danej klasie, a braki 

te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego 

przedmiotu; 

− nie potrafi rozwiązać prostych zadań nawet przy pomocy 

nauczyciela. 

 

3. Sposoby sprawdzania i oceniania bieżących osiągnięć uczniów 
 

• Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: 

 

- sprawdziany ( 2) 

- kartkówki (min. 2) 

- odpowiedzi ustne (1) 

- prace domowe (2)  

- zeszyt ćwiczeń ( 1) 

- aktywność na lekcji ( 2) 

 

• Zgłaszanie nieprzygotowania do lekcji 

 

W każdym semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji: 

 

- 3 razy  

 

Nie dotyczy to zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów i lekcji 

powtórzeniowych. 

 

         W każdym semestrze uczeń może zgłosić brak pracy domowej 

  

    -   3 razy 
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W wyjątkowych sytuacjach, bez względu na ilość zgłoszonych wcześniej 

nieprzygotowań, nauczyciel uwzględnia pisemne lub ustne usprawiedliwienie 

nieprzygotowania ucznia przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

• Zasady przeprowadzania i oceniania sprawdzianów pisemnych 

 

- sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem 

- kartkówki obejmujące materiał z 1-3 ostatnich lekcji mogą być  

  niezapowiedziane 

- uczniowie nieobecni na sprawdzianie mogą zaliczyć dany 

  materiał w formie ustalonej z nauczycielem nie później niż dwa tygodnie  

 od dnia powrotu ucznia do szkoły 

- nauczyciel informuje uczniów o punktacji na poszczególne oceny przed  

  sprawdzianem  

    - omówienie i poprawa sprawdzianu odbywa się w ciągu dwóch tygodni 

      od jego napisania. 

 

 Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się następujący sposób 

przeliczania punktów na oceny: 
 

       ilość punktów                                                      ocena 

 

- 100%                                                         celujący 

- 99% - 90%                                                        bardzo dobry 

- 89% - 75%                                                        dobry 

- 74% - 50%                                                        dostateczny 

- 49% - 30%                                                        dopuszczający 

- poniżej 30%                                                      niedostateczny 

 

  

Dla uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej z zaleceniem dostosowania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, u którego 

stwierdzono trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, nauczyciel jest zobowiązany dostosować sprawdzian do 

indywidualnych potrzeb. 

 

• Zasady oceniania odpowiedzi ustnych 

 

Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych nauczyciel bierze pod uwagę: 

 

- spełnienie przez ucznia kryteriów na daną ocenę, przedstawionych  

w przedmiotowym planie wynikowym 
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- samodzielność 

- umiejętność wyciągania wniosków 

- prawidłowe posługiwanie się terminologią 

 

       Uczeń otrzymuje ocenę: 

 

- bardzo dobrą, jeżeli samodzielnie i wyczerpująco odpowie na wszystkie  

  pytania, 

- dobrą, jeżeli prawidłowo odpowie na pytania lub rozwiąże typowe 

       zadania z niewielką ingerencją nauczyciela, 

- dostateczną, jeżeli na większość pytań odpowiada z pomocą nauczyciela, 

- dopuszczającą, jeżeli korzysta z pytań naprowadzających i znacznej  

  pomocy nauczyciela, 

- niedostateczną, jeżeli nie odpowie na większość zadanych pytań mimo  

  pomocy nauczyciela 

 

 

•  Zasady oceniania prac domowych 

 

Przy ocenianiu prac domowych nauczyciel bierze pod uwagę: 

 

- poprawność wykonania 

- samodzielność 

- staranność wykonania 

 

 

•  Zasady oceniania pracy w grupach 

 

Przy ocenianiu pracy w grupach nauczyciel bierze pod uwagę: 

 

- umiejętność współpracy  (w tym podział zadań, wybór lidera), 

- zgodność z tematem, 

- rozwój ucznia (postępy w określonym czasie), 

- wkład pracy w stosunku do zdolności, 

- dokładność i estetyka w wykonywaniu prac, 

- samoocenę ucznia, 

- wkład własny w pracę grupy. 
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 O sposobach oceniania pracy w grupach nauczyciel informuje uczniów na 

danej lekcji przed rozpoczęciem tej formy pracy. 

 

 

• Zasady oceniania aktywności uczniów 

Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje ocenę, na którą składają się zdobywane 

systematycznie plusy (5 plusów – ocena bdb.) 

          

 

• Zasady poprawiania ocen bieżących 

 

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niekorzystnej z jednego 

sprawdzianu z trzech oraz jednej oceny z innej formy aktywności (kartkówka, 

odpowiedź, praca domowa itp). Poprawa jest dobrowolna i odbywa się poza 

zajęciami edukacyjnymi danego przedmiotu w ciągu dwóch tygodni i terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

 Ocenę uzyskaną z poprawy wpisuje się obok oceny poprawianej a jako 

ostateczną przyjmuje się ocenę wyższą. 

Uczę, który uzgodni z nauczycielem termin poprawy i nie zgłosi się na nią 

(bez usprawiedliwionej przyczyny) traci szansę poprawy. Równocześnie 

nauczyciel nie może bez uzasadnionej ważnej przyczyny odwołać terminu 

poprawy. 

 

 

 

4. Zasady wystawiania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

 
Podstawą wystawienia oceny śródrocznej jest średnia ważona ocen 

otrzymanych w ciągu I semestru. Każda forma aktywności ucznia ma stałą 

przypisaną wagę. 

 

Forma aktywności ucznia Waga 
Sprawdzian pisemny 5 

Odpowiedź ustna 4 

Kartkówka 4 

Praca domowa 1 

Aktywność na lekcji       1 

Zeszyt przedmiotowy       1 

Zeszyt ćwiczeń       1 

Projekt       1 
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Uzyskane punkty zamienia się na ocenę śródroczną 

wg skali: 
 

Ocena 
Punkty 

od  - do 

celujący 5,61 – 6,00 

bardzo dobry 4,61 – 5,60 

dobry 3,61 – 4,60 

dostateczny 2,61 – 3,60 

dopuszczający 1,61– 2,60 

niedostateczny 0,00 – 1,60 

 

 

Średnią ważoną wylicza elektroniczny systeme dziennika LIBRUS,  która jest 

podstawą do wystawienia oceny wg powyższej tabeli.  

 

 

 

 

 

Opracowała  

mgr Urszula Depta 
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