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Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 

dla klas IV-VI SP w Łętowem 

NAUCZYCIEL: Anna Bielak 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem programowych oraz 

systemem oceniania na lekcjach j. angielskiego. 

2. Bieżące ocenianie obejmuje: 

 Dłuższe formy pracy pisemnej (Sprawdziany) – 45 min 

 Krótsze formy pracy pisemnej (Kartkówki) – 10 – 15 min 

 Odpowiedzi ustne 

 Aktywność na lekcjach (za 5 „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą) 

 Prace domowe(za które można otrzymać „plusy” i „minusy”; 5 „znaczków” składa się na 

ocenę) 

 Prace projektowe 

 Poprawne prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń 

 Udział w konkursach i olimpiadach. 

a. Odpowiedzi ustne obejmują działy materiału aktualnie omawianego (3-4 ostatnie lekcje). 

b. Krótkie formy pracy pisemnej „kartkówki” obejmują materiał z 3-4 ostatnich lekcji (nie muszą być 

wcześniej zapowiadane). 

c. Nieprzygotowanie do lekcji można zgłosić  1 raz na semestr. Uczeń, który nie skorzystał z 

przysługującego mu prawa w pierwszym semestrze NIE MA prawa do dwóch „nieprzygotowań” w 

semestrze drugim. 

d. Dłuższe formy pisemne obejmujące większą część materiału (1 rozdział), będą przeprowadzane 6 – 

7 razy w ciągu roku szkolnego. 

Dłuższe formy pisemne są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy z 

całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. 

Ponowne nieprzystąpienie do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do 

dziennika. 

Nauczyciel podaje  termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodnie na sprawdzenie prac pisemnych. 

Ocena z pracy klasowej może być poprawiona (jednokrotnie). 

3. W ciągu semestru uczeń powinien zdobyć przynajmniej 6 ocen  (w miarę możliwości z różnych form 

oceniania). 

4. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowo roczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę 

wszystkie oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen ze sprawdzianów, a w przypadku 

oceny końcowej (rocznej) również oceny semestralnej. 

5. W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy na daną 

ocenę: 

0 – 30% -- ocena niedostateczna 

31 – 50% -- ocena dopuszczająca 

51 – 75% -- ocena dostateczna 

76 – 89% -- ocena dobra 

90 – 100% -- ocena bardzo dobra 
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Jeżeli w pracy pisemnej jest zadanie na stopień celujący  to otrzymuje go uczeń, który uzyskał 

przynajmniej 90% wszystkich punktów i rozwiązał zadanie dodatkowe. 

6. Na każdą lekcję uczeń zobowiązany jest przynosić: podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt 

przedmiotowy. 

7. Każdy uczeń zobowiązany jest do estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu 

ćwiczeń, w których zamieszcza notatki z lekcji oraz zadania domowe. 

8. Jeżeli uczeń uzyska wysokie wyróżnienie w konkursie przedmiotowym może uzyskać ocenę celującą 

na koniec semestru bądź roku szkolnego. 

9. Jeżeli uczeń opuści 50% zajęć, może być nieklasyfikowany z przedmiotu. 

10. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny znajdują się u nauczyciela przedmiotu oraz w 

bibliotece szkolnej i są dostępne do wglądu rodziców/opiekunów uczniów SP w Łętowem. 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA z poszczególnych obszarów wiedzy i umiejętności ucznia: 

OCENA CELUJĄCA: 

Uczeń wykazuje się znajomością materiału znacznie większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą. Bierze 

udział w konkursach języka angielskiego i zdobywa w nich wyróżnienia. 

OCENA BARDZO DOBRA: 

Gramatyka i słownictwo:  Uczeń potrafi poprawnie operować prostymi strukturami. Buduje spójne zdania. 

Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. 

Słuchanie:  Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć 

kluczowe informacje w tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w 

formę pisemną. Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Mówienie:  Uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie bez zawahań. 

Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów. Dysponuje dużym zakresem słownictwa. 

Odpowiada w naturalny sposób na pytania. Potrafi opisać ludzi i przedmioty. Można go zrozumieć bez 

trudności. 

Pisanie:  Uczeń potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi w 

spójny sposób zorganizować tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o 

odpowiedniej długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

Czytanie: Uczeń potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu żądane informacje ogólne i szczegółowe oraz 

przekształcić je w formę pisemną. Głośne czytanie jest płynne i poprawne pod względem wymowy i 

intonacji. 

Inne: Uczeń zawsze odrabia zadania domowe. Jest bardzo aktywny na lekcjach. Starannie prowadzi zeszyt i 

ćwiczenia. Zawsze przygotowany do lekcji. 

 OCENA DOBRA: 
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Gramatyka i słownictwo:  Uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi 

budować zdania w większości wypadków spójne. Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa 

odpowiedniego do zadania. 

Słuchanie:  Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi 

zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć 

większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zrozumieć polecenia 

nauczyciela. 

Mówienie:    Uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie z 

lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. 

Dysponuje dość dużym zakresem słownictwa. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w 

rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności. 

Pisanie:  Uczeń potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 

Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne 

punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca. Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymagana 

długości. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

Czytanie:  Uczeń czyta ze zrozumieniem i zazwyczaj potrafi wyodrębnić z tekstu żądane informacje. Głośne 

czytanie płynne, raczej poprawne pod względem wymowy i intonacji. 

Inne:  Uczeń jest aktywny na lekcjach. Odrabia zadania domowe. Starannie prowadzi zeszyt i ćwiczenia. 

Zwykle przygotowany do lekcji. 

 OCENA DOSTATECZNA: 

Gramatyka i słownictwo: Uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi 

budować zdania niekiedy spójne. Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

Słuchanie:  Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć 

część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć część potrzebnych 

informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Mówienie:   Uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z 

wyraźnym wahaniem. Potrafi odtworzyć wyuczone odpowiedzi na pytania. Posługuje się częściowo 

poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Dysponuje ograniczonym zakresem 

słownictwa. Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć. 

Pisanie:  Uczeń próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi 

zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny. W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych 

punktów. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długość. Używa czasem 

nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

Czytanie:  Uczeń czasem potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu właściwe informacje. Głośne czytanie w 

miarę poprawne pod względem wymowy, niezbyt płynne. 
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Inne:  Uczeń jest w miarę aktywny na lekcjach. Zdarza mu się nie odrobić zadania domowego lub 

zapomnieć podręcznika lub ćwiczeń, ale rzadko. Zeszyt prowadzi niezbyt starannie, w ćwiczeniach zdarzają 

się braki lub błędy. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

Gramatyka i słownictwo:  Uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur. Potrafi 

budować zdania, ale przeważnie niespójne. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do 

zadania. Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 

Słuchanie:  Uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi 

wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zazwyczaj 

zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi. 

Mówienie:  Uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Często odpowiada na pytania 

pojedynczych komunikuje się za pomocą pojedynczych słów. Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem 

słownictwa. Można go zazwyczaj zrozumieć. 

Pisanie:  Uczeń ma trudności z napisaniem zdania zawierającego proste struktury i słownictwo. W miarę 

poprawnie przepisuje słowa i zwroty z tablicy lub podręcznika. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe 

lub krótsze od wymaganej długość. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

Czytanie:  Uczeń zwykle rozumie ogólny sens krótkiego, prostego tekstu. Potrafi wyodrębnić podstawowe 

informacje. Głośne czytanie jest bardzo wolne i często niepoprawne pod względem wymowy. 

Inne:  Uczeń nie jest aktywny na lekcjach. Często zapomina zeszytu, podręcznika, zadania domowego. 

Zeszyt prowadzi niestarannie. W ćwiczeniach zdarzają się braki oraz liczne błędy. 

OCENA  NIEDOSTATECZNA: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie 

mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. Uczeń nie potrafi przekazać usłyszanej wypowiedzi. Jego 

wypowiedzi są niepoprawne pod względem językowym i gramatycznym. Dysponuje bardzo ograniczonym 

zasobem słownictwa, który zazwyczaj stosuje niepoprawnie. Nie można go zrozumieć. W wypowiedziach 

pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, logicznych, stylistycznych i gramatycznych. Nie potrafi w 

miarę poprawnie przepisać tekstu z tablicy lub podręcznika. Uczeń nie prowadzi zeszytu w ogóle lub zeszyt 

ten nie zawiera większości lekcji. Nie odrabia zadań domowych oraz nie wykonuje ćwiczeń w zeszycie 

ćwiczeń. Nawet z pomocą nauczyciela uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu 

trudności. Braki nie pozwalają mu na dalsze kontynuowanie nauki. 
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PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

II etap edukacyjny: klasy IV–VI 

 

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem  środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów 

wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

II. Rozumienie wypowiedzi.  

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie 

języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.  

III. Tworzenie wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym 

w wymaganiach szczegółowych. 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 

komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem  środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie 

następujących tematów: 

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania); 

2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);  

3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne); 

4) praca (popularne zawody); 

5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, 

formy spędzania czasu wolnego); 

6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki); 

7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie); 

8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata); 

9) kultura (święta, obrzędy); 

10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy); 

11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna); 

12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz). 

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

1) reaguje na polecenia; 

2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia; 

3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;  

4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym; 

5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, 

żartowanie); 

6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole). 
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3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:  

1) rozumie ogólny sens tekstu; 

2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście; 

3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka 

pocztowa. 

4. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru: 

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;  

2) opowiada o czynnościach życia codziennego;  

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia. 

5. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru: 

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca; 

2) opisuje czynności dnia codziennego; 

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia. 

6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego: 

1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny; 

2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania; 

3) podaje swoje upodobania; 

4) mówi, co posiada i co potrafi robić; 

5) prosi o informacje;  

6) wyraża swoje emocje; 

7) wyraża prośby i podziękowania. 

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego: 

1) udziela podstawowych informacji na swój temat; 

2) wyraża podziękowania. 

8. Uczeń przetwarza tekst: 

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego; 

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego. 

9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej 

pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).  

10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. 

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie 

tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).  

13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

 

 


