
Przedmiotowe zasady oceniania 

z języków nowożytnych  dla klas 4-8 

 

Ocenianie osiągnięć ucznia z języka angielskiego polega na rozpoznaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych w 

planach wynikowych na poziomie poszczególnych klas. 

 Oceny dokonuje się za pomocą skali cyfrowej: 1,2,3,4,5,6. 

Formy oceniania umiejętności 

Przewiduje się następujące formy oceniania wiadomości i umiejętności: 

 • zapowiedziane prace klasowe- testy  po każdym rozdziale- unit) 

 • wypowiedzi ustne;  

• kartkówki (niezapowiedziane – obejmujące materiał gramatyczno-leksykalny z ostatnich 

trzech zajęć edukacyjnych lub zapowiedziane – obejmujące materiał określony przez 

nauczyciela); 

 • aktywność na zajęciach edukacyjnych; 

 • zadania domowe; 

 • projekty; 

 • inne (np. prezentacje multimedialne, praca na lekcji, itp.) 

• elementy oceniania kształtującego 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:  
 
A. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych 
wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:  

-człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowań);  

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

-szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);  

-praca (popularne zawody);  

-życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu wolnego);  

-żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);  



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

-podróżowanie i turyści (środki transportu, kierunki świata);  

-kultura (święta, obrzędy);  

-sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);  

-zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);  

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

-Święta i uroczystości (Święta Wielkanocne, Jarmark Bożonarodzeniowy)  
 
B. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:  
-reaguje na polecenia;  

-rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;  

-rozumie ogólny sens prostego tekstu;  

-wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;  

-rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku 
zgody, żartowanie);  

-rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).  
 
C. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:  
-rozumie ogólny sens tekstu;  

-wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;  

-rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, 
kartka pocztowa.  
 
D. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:  
-opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;  

-opowiada o czynnościach życia codziennego;  

-przedstawia swoje upodobania i uczucia.  

 
E. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:  
 
-opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;  

-opisuje czynności dnia codziennego;  

-przedstawia swoje upodobania i uczucia.  
 
F. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:  
-przedstawia siebie i członków swojej rodziny;  

-podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;  

-podaje swoje upodobania;  

-mówi, co posiada i co potrafi robić;  

-prosi o informacje;  

-wyraża swoje emocje;  

-wyraża prośby i podziękowania.  
 



G. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia 
codziennego:  
-udziela podstawowych informacji na swój temat;  

-wyraża podziękowania.  
 
H. Uczeń przetwarza tekst:  
-przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;  

-zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.  
 
I. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również 
za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
 
L. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z 
kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).  
 
M. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).  
 
N. Uczeń poznaje i stosuje struktury gramatyczne:  
 
O. Uczeń kształcić umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów, jak:  
list/ e-mail, sms, psychotest, prosty tekst słuchany, dialog, wywiad, ankieta, kolaż, formularz, 
plakat, obrazki i zdjęcia, ogłoszenie biura podróży, notatka, wąż literowy, krzyżówka, 
naklejki, znaki drogowe i drogowskazy, znaki zakazu i nakazu, plan miasta, kartki pocztowe, 
ulotki informacyjne dołączone do leków, opowiadania, wiersz, piosenka, rymowanka, itp.  
 
P. Uczeń zdobywa podstawowe informacje dotyczące krajów, które posługują się językiem 
angielskim: Anglia i Stany Zjednoczone w zakresie: danych geograficznych, Świąt 
Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia, itp.  
 
R. Uczeń rozwija umiejętności, wykraczające poza kompetencję językową, wchodzące w  
skład kompetencji kluczowych, jak:  
• rozwijanie umiejętności wykonywania zadań w toku pracy własnej i zespołowej, twórczego  
rozwiązywania zadań problemowych, samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia  
potrzebnych informacji poprzez planowanie i realizowanie różnorodnych projektów  
 



językowych i realizowanie rozwijania umiejętności autokontroli i oceny własnego uczenia się 
poprzez rozwiązywanie testów samooceny, tworzenie portfolio językowego. 
 
 
 
 

Kryteria ocen w klasach IV-VIII 

 Ocena celująca 

 Sprawność mówienia : wypowiedź zgodna z tematem, logiczna, bogate słownictwo. Brak 

powtórzeń . Dopuszczalne potknięcia a nie błędy językowe. 

 Rozumienie ze słuchu : bezbłędne rozumienie tekstów i dialogów prezentowanych przez 

rodowitych użytkowników j. angielskiego. Krótka samodzielna wypowiedź na temat 

wysłuchanego tekstu.  

Czytanie : Szybkie czytanie ze zrozumieniem i umiejętność streszczenia czytanego tekstu. 

 Pisanie : Praca pisemna całkowicie zgodna z tematem. Formułowanie zróżnicowanej pod 

względem gramatycznym i leksykalnym wypowiedzi pisemnej. Umiejętność posługiwania się 

słownikiem dwujęzycznym 

 Ocena bardzo dobra 

 Sprawność mówienia : Umiejętność reagowania językowego w sytuacjach innych niż 

ćwiczone na lekcjach. Formułowanie płynnych, spójnych i logicznych wypowiedzi. Wyrażanie 

własnych opinii. Dopuszczalne drobne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają 

komunikacji językowej.  

Rozumienie ze słuchu : Bezbłędne rozumienie tekstów i dialogów rodzimych użytkowników 

języka. Umiejętność bezbłędnej odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. 

 Czytanie : Pełne zrozumienie czytanego tekstu. Dopuszczalne potknięcia w wymowie przy 

czytaniu nowych wyrazów. Wyszukiwanie żądanej informacji. 

 Pisanie: Całość wypowiedzi zgodna z tematem. Praca pisemna różnorodna pod względem 

leksykalnym i gramatycznym. Dopuszczalne sporadyczne błędy leksykalne, które nie 

zakłócają komunikacji językowej. 

 Ocena dobra 

 Sprawność mówienia : uczeń potrafi w sytuacji typowej, przećwiczonej na lekcji lub 

analogicznej prawidłowo zareagować. Wymowa zrozumiała. Wypowiedź w znacznym 

stopniu spójna i logiczna. Odpowiedni dobór słownictwa do zadania. Nieliczne błędy 

leksykalne i gramatyczne mogące w nieznacznym stopniu utrudnić komunikację językową. 



 Słuchanie : dopuszczalne drobne nieścisłości w zrozumieniu słuchanego tekstu. Pełne 

zrozumienie po dwukrotnym przesłuchaniu. Poprawne odpowiedzi na pytania dotyczące 

wysłuchanego tekstu.  

Czytanie : Rozumienie czytanego tekstu. Umiejętność poprawnego przeczytania. 

 Umiejętność posługiwania się słownikiem dwujęzycznym. Wyszukiwanie żądanej informacji. 

 Pisanie : Wypowiedź zgodna z tematem. Praca pisemna opracowana poprawnie, lecz 

schematycznie. Wypowiedź w znacznym stopniu spójna i logiczna. Nieliczne powtórzenia 

jednostek leksykalnych. Nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które nieznacznie mogą 

zakłócić zrozumienie. 

 Ocena dostateczna 

 Sprawność mówienia : uczeń zna podstawowe reakcje językowe w sytuacji typowej 

przećwiczonej na lekcji. Słownictwo podstawowe , mało urozmaicone. Wypowiedź w dużej 

mierze zgodna z tematem. Częściowo spójna. Błędy nieznacznie mogą zakłócać komunikację 

językową. 

 Słuchanie : Niepełne zrozumienie tekstu. Częściowo błędne odpowiedzi na pytania związane 

z wysłuchanym tekstem. 

 Czytanie : Niepełne zrozumienie tekstu. Błędy w wymowie. Wyszukiwanie żądanej 

informacji mimo niepełnego zrozumienia tekstu. 

 Pisanie : Uczeń potrafi budować krótkie wypowiedzi na znany temat. Używa podstawowego 

słownictwa. Powtórzenia jednostek leksykalnych. Tekst mało urozmaicony. 

 Ocena dopuszczająca 

 Sprawność mówienia : wypowiedź częściowo zgodna z tematem, niespójna. Ograniczenie się 

do reakcji na pytanie. Błędy gramatyczne i leksykalne utrudniające komunikację.  

Słuchanie : fragmentaryczne rozumienie tekstu. Po kilkukrotnym wysłuchaniu uczeń potrafi 

odpowiedzieć poprawnie na większość pytań dotyczących wysłuchanego tekstu. 

 Czytanie : Tekst zrozumiany fragmentarycznie. Błędy w wymowie. Trudności z wyszukaniem 

żądanej informacji z czytanego tekstu. 

 Pisanie : Praca pisemna częściowo związana z tematem, niespójna. Liczne powtórzenia 

leksykalne. Niewłaściwy dobór słów zakłócający zrozumienie pisanego tekstu. 

 

 

 



 Ocena niedostateczna  

Sprawność mówienia : uczeń nie rozumie prostych wypowiedzi skierowanych do niego. Nie 

umie reagować zgodnie z sytuacją. Słownictwo ubogie, utrudniające przekazanie myśli. 

Przypadkowy dobór słownictwa. Błędy gramatyczne i leksykalne utrudniające a nawet 

blokujące komunikację językową. 

 Słuchanie : tekst zrozumiany fragmentarycznie. Nawet po kilkukrotnym przesłuchaniu uczeń 

nie potrafi odpowiedzieć poprawnie na większość pytań dotyczących wysłuchanego tekstu. 

 Czytanie : tekst zrozumiany fragmentarycznie. Uczeń nie potrafi poprawnie go przeczytać i 

nie umie wykonać większości ćwiczeń dotyczących tekstu. 

 Pisanie : Znaczne odstępstwa od tematu. Wypowiedź pozbawiona spójności. Słownictwo 

ubogie utrudniające przekazanie myśli. Rażące błędy gramatyczne i leksykalne. 

 

Ustalenia dotyczące pisania testów, kartkówek i inne 

l. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do sprawdzianu, kartkówki lub innej pisemnej formy 

sprawdzenia wiadomości i umiejętności. Uczeń nieobecny na sprawdzianie, kartkówce lub 

innej pisemnej formie sprawdzenia wiadomości i umiejętności (np. test rozumienia ze 

słuchu, test umiejętności czytania ze zrozumieniem, itp.) z powodu choroby lub innego 

zdarzenia losowego, otrzymuje wpis „0” (zero), który jest wliczany do średniej ważonej. 

 2. Uczeń nieobecny na zajęciach edukacyjnych, na których sprawdzana jest wiedza i 

umiejętności w formie pisemnej ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian, kartkówkę, itd. i 

może być rozliczony ze znajomości materiału będącego przedmiotem oceny na najbliższych 

zajęciach, na których jest obecny. W wyjątkowych przypadkach (np. dłuższa choroba) uczeń 

przystępuje do napisania zaległej formy w ciągu dwóch tygodni od ustania jego nieobecności  

lub w innym ustalonym z nauczycielem terminie. Jeśli uczeń uchyla się od nadrobienia 

zaległości, nauczyciel sam wyznacza termin i formę nadrobienia zaległości bez uprzedzania o 

tym ucznia, np. na pierwszej lekcji po upływie umówionego terminu, na której uczeń jest 

obecny. Nauczyciel zamienia wpis „0” (zero) na ocenę, którą uczeń uzyskał. 

 3 Testy napisane na ocenę niedostateczną należy poprawić w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Zasady poprawy kartkówek określa każdy nauczyciel. Może on podjąć decyzję, 

że kartkówki nie podlegają poprawie, jednak powinien o tym poinformować uczniów na 

jednych z pierwszych zajęć edukacyjnych. 

 4 Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela oraz przynosić 

go na lekcje wraz z podręcznikiem (i zeszytem ćwiczeń), chyba że nauczyciel zdecyduje 

inaczej. 



 5 Uczeń ma obowiązek uzupełniać wszystkie braki wynikające z jego nieobecności. 6 Ocena 

semestralna lub roczna nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych wyliczonych 

przez dziennik elektroniczny 

Tryb zgłaszania "nieprzygotowań" 

 l  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji z powodu nieobecności jeśli: 

 • reprezentował szkołę na międzyszkolnych zawodach przedmiotowych lub sportowych;  

• reprezentował szkołę w parlamencie młodzieży lub innych akcjach i przedsięwzięciach o 

charakterze np. charytatywnym;  

• brał udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach; 

 • brał udział w wymianie młodzieży organizowanej przez szkołę; 

 • był chory, i stan jego zdrowia nie pozwolił mu na nadrobienie zaległości. Nieprzygotowanie 

może być spowodowane również innymi ważnymi przyczynami losowymi, które 

uniemożliwiły uczniowi opanowanie wymaganego materiału pomimo obecności na ostatniej 

lekcji. W takich sytuacjach nauczyciel zwalnia ucznia z konieczności pisania kartkówki lub 

przystąpienia do odpowiedzi ustnej i wyznacza mu termin na nadrobienie zaległości. 

 2 Uczeń może skorzystać z " nieprzygotowania" do lekcji dwa razy w semestrze bez 

podawania przyczyny. Zwalnia to ucznia z pisania niezapowiedzianej kartkówki, odpowiedzi 

ustnej, czy zadania domowego. Ważne jest jednak, aby takie " nieprzygotowanie" zgłosić 

nauczycielowi na początku lekcji.  

 

Testy oceniane są według następującej punktacji : 

 6-  100% ( +ewentualnie zadania dodatkowe ) 

 5-  91 – 99% 

 4-  75 – 90% 

 3-  50 – 74% 

 2-  30 – 49% 

 1-  0 – 29% 
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