
Przedmiotowy System Oceniania- Język 

Angielski w Zespole Szkół Nr 1 

 

Nauczyciele: Jolanta Janoszka, Agnieszka Jarzbińska-Karbowiak, Selim Mucharski, 

Katarzyna Zalewska-Urbańska, Anna Ziobrowska 

Obszary aktywności i formy sprawdzenia wiedzy podlegające ocenie: 

• Wypowiedź ustna ( odpowiedź, dialog lub prezentacja) 

• Kartkówka ( tłumaczenie zdań, układanie pytań, słownictwo) 

• Zadania realizowane w trakcie zajęć lekcyjnych ( pisemne wypowiedzi, 

karty pracy itp.) 

• Zadania domowe ( min zeszyt ćwiczeń) 

• Sprawdzian pisemny w formie testu 

• Praca na lekcji ( praca indywidualna, praca w parach itp.) 

• Aktywność w trakcie trwania zajęć ( ocena zarówno pozytywna jak i 

negatywna), aktywność ucznia poza lekcją ( konkursy) 

• Ocena semestralna i końcoworoczna 

Wszystkie formy sprawdzania wiedzy mogą być zapowiedziane lub 

niezapowiedziane ( dot 3 ostatnich lekcji) 

Oceny bieżące i klasyfikacyjne (semestralne) ustala się w stopniach  

wg następującej skali: 

 

            celujący                       6                    cel 

 bardzo dobry             5  bdb 

 dobry   4  db 

 dostateczny  3  dst 

            dopuszczający            2                      dop 

 niedostateczny 1  ndst 

 

 

 

 

Uczeń ma obowiązek: 

• Być przygotowanym na każdą lekcję 

• Dysponować podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń (może być w wersji 

ksero) i zeszytem przedmiotowym  

• Realizować zadania wskazane przez nauczyciela 



• Nie przeszkadzać swoim zachowaniem ani nauczycielowi ani innym 

uczniom, zachowywać się w sposób właściwy. 
 

     Uczeń ma prawo: 

• Zgłosić nauczycielowi brak przygotowania do lekcji ( w ilości ustalonej 

przez nauczyciela, w ilości zależnej od liczby godzin lekcyjnych) 

• Poprawić ocenę niedostateczną w terminie i trybie ustalonym przez 

nauczyciela. 

 

 

 

 KRYTERIA OCEN  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WEDŁUG UMIEJĘTNOŚCI 

Umiejętności są w formie uogólnionej ( umiejętności zależne są od klasy, podręcznika 

oraz wymiaru godzin lekcyjnych w trakcie nauki) 

Umiejętno

ści 

Ocena 

dopuszczają

ca 

Ocena 

dostatecz

na 

Ocena 

dobra 

Ocena bardzo 

dobra 

Ocena 

celująca 

Sprawność 
rozumienia 
ze słuchu 

 

-uczeń rozumie 

najprostsze 

polecenia 

nauczyciela i 

reaguje na nie; 

-rozumie 

najprostsze utarte 

zwroty; 

-rozumie główne 

myśli w prostych 

tekstach ( w 

miarę potrzeby z 

pomocą 

nauczyciela). 

 

-uczeń 

rozumie sens 

prostych 

wypowiedzi 

nauczyciela 

(po 

powtórzeniu); 

-rozumie 

większość 

poleceń i 

reaguje na nie; 

-rozumie 

krótkie teksty 

–domyśla się 

znaczenia 

nieznanych 

wyrazów z 

kontekstu; 

-potrafi 

rozróżnić 

większość 

dźwięków. 

 

-uczeń potrafi 

zrozumieć 

kontekst 

wypowiedzi 

nauczyciela , 

proste 

wypowiedzi 

rodowitych 

użytkownikó

w języka; 

-rozumie 

wszystkie 

polecenia i 

instrukcje 

nauczyciela; 

-bez 

problemu 

wyszukuje 

szczegółowe 

informacje w 

wypowiedzia

ch i 

dialogach; 

-potrafi 

rozróżniać 

poznane 

-uczeń rozumie 

wszystkie 

komunikaty i 

wypowiedzi 

nauczyciela ; 

-prawidłowo reaguje 

na nie; 

-rozumie teksty 

monologowe i 

dialogowe , nagrane 

przez rodowitych 

użytkowników 

języka  

-potrafi z łatwością 

rozróżniać dźwięki.  

 

-rozumie 

ogólny sens 

wypowiedzi

, w tym 

wypowiedzi 

Anglików 

na tematy 

wykraczając

e poza 

program 

nauczania. 

 



dźwięki. 

 

Sprawność 
mówienia 

 

-jest w stanie 

udzielić 

odpowiedzi na 

postawione 

pytania przy 

pomocy 

nauczyciela; 

-reaguje na 

najprostsze 

sytuacje; 

- z pomocą 

nauczyciela 

formułuje krótkie 

odpowiedzi, 

których treść jest 

zasugerowana w 

pytaniu, popełnia 

wiele błędów; 

-można go 

zrozumieć, ale z 

trudnością. 

 

-potrafi 

udzielić 

odpowiedzi na 

proste pytania 

dotyczące 

poznanego 

tekstu; 

-formułuje 

krótkie 

wypowiedzi 

wspierane 

ilustracją lub 

podaną 

leksyką ale 

popełnia sporo 

zauważalnych 

błędów; 

-dysponuje 

ograniczonym 

zakresem 

słownictwa 

 

-posługuje się 

prostym 

słownictwem, 

wypowiedz 

jest płynna , 

komunikatyw

na; 

-modyfikuje 

dialog według 

wzoru; 

-umie 

zadawać 

proste 

pytania. 

 

-formułuje pełne, 

poprawne 

wypowiedzi , 

popełniając niewiele 

błędów; 

-posługuje się 

bogatym 

słownictwem nie 

wykraczającym 

poza program; 

-potrafi opowiedzieć 

przeczytany/wysłuc

hany tekst; 

-umie w naturalny 

sposób zabierać głos 

w rozmowie. 

 

-formułuje 

dłuższe 

kilkuzdanio

we 

wypowiedzi 

na 

określony 

temat , 

stosuje w 

nich 

poprawne 

formy 

gramatyczn

e; 

-wypowiedz 

jest płynna, 

spójna , 

wzbogacona 

leksyką. 

  

 

Sprawność 
czytania 

 

-potrafi 

przeczytać tekst 

w bardzo wolnym 

tempie, 

popełniając 

błędy, 

korygowane 

przez kolegów 

lub nauczyciela; 

-rozumie główne 

myśli czytanych 

tekstów 

 

-czyta w 

zwolnionym 

tempie 

fragmenty  

tekstu (znana 

leksyka) ; 

-próbuje 

znaleźć w 

tekście 

odpowiedz na 

postawione 

pytanie; 

-umie 

odszukać w 

dwujęzyczny

m słowniku 

znaczenia nie 

znanych sobie 

wyrazów.  

 

-czyta dość 

płynnie znany 

tekst, 

sporadycznie 

popełniając 

błędy; 

-potrafi 

czytać ze 

zrozumienie

m, w razie 

potrzeby 

posłużyć się 

słownikiem; 

-domyśla się 

znaczenia 

nowych 

wyrazów z 

kontekstu; 

-dokonuje 

autokorekty 

popełnionych 

błędów; 

-wyszukuje 

konkretne 

informacje w 

-czyta płynnie i z 

właściwą intonacją 

teksty 

podręcznikowe; 

-wyszukuje 

konkretne 

informacje w 

tekstach 

podręcznikowych i 

powszechnie 

spotykanych 

dokumentach, np. 

menu, ogłoszeniu, 

zaproszeniu, 

rozkładzie jazdy, 

liście. 

 

-czyta 

teksty z 

nową 

leksyką bez 

przygotowa

nia , w 

normalnym 

tempie z 

zachowanie

m zasad 

fonetyki i 

intonacji. 

 



czytanym 

tekście. 

 

 

Sprawność 
pisania 

 

-umie wypełnić 

formularz 

wpisując dane o 

sobie, ale 

wymaga pomocy. 

-używa 

nieprawidłowej 

pisowni i 

interpunkcji. 

 

-próbuje 

samodzielnie 

skonstruować- 

zapisać zdanie  

-umie w 

prosty sposób 

opisać ludzi i 

miejsca, ale 

popełnia 

błędy; 

 

-pisze krótki 

tekst na 

określony 

temat (list, 

pocztówkę), 

- umie 

wypełnić 

formularz 

wpisując dane 

o sobie. 

 

-potrafi zbudować 

pełną samodzielną 

wypowiedź 

poprawną pod 

względem 

leksykalno- 

gramatycznym i 

ortograficznym 

(opis ludzi, 

zwierząt, miejsc, 

zdarzeń, ulubionego 

filmu, codziennych 

czynności, 

ulubionych zajęć, 

list z wakacji ); 

 

potrafi na 

piśmie 

wyrazić 

własne 

myśli w 

formie 

opowiadani

a lub w 

pismach 

użytkowych

, np. w 

liście do 

kolegi; 

-zadanie 

zawiera 

poprawne 

struktury i 

bogate 

słownictwo; 

-

samodzielni

e rozwija 

umiejętnośc

i językowe; 

 

Gramatyka i 
słownictwo 

 

-dysponuje 

ubogim zakresem 

słownictwa, 

czasami używa 

go niepoprawnie; 

-próbuje używać 

czasów 

teraźniejszych, 

ale ma trudności z 

zadawaniem 

pytań. 

 

-ma 

ograniczony 

zasób 

słownictwa; 

-buduje 

pytania za 

pomocą 

inwersji; ale 

ma trudności z 

zadawaniem 

pytań z  

czasownikami 

posiłkowymi 

(do, does). 

  

 

-stosuje 

poprawny 

szyk, buduje 

zdania 

twierdzące, 

przeczące i 

pytające w 

znanych mu 

czasach , a 

gdy zdarzy 

mu się błąd, 

umie go 

poprawić; 

-zna poznane  

słownictwo 

ale ma 

trudności z 

doborem 

słów. 

  

 

-stosuje poprawny 

szyk wyrazów w 

zdaniu; 

-opanował struktury 

dla teraźniejszości, 

przeszłości i 

przyszłości (formy 

twierdzące, 

przeczące, pytające); 

 -zna słownictwo 

związane z pogodą, 

nazwy ubrań, nazwy 

mebli i pomieszczeń 

w domu, nazwy 

potraw, dyscyplin 

sportowych, 

środków transportu, 

egzotycznych 

zwierząt, zawodów, 

świąt, liczebniki 

porządkowe. 

-zna 

struktury 

gramatyczn

e i 

słownictwo 

wykraczając

e poza 

program 

nauczania. 

 



  

 

 

Klasyfikacja semestralna i roczna: (średnia ważona) 
Średnia ważona/stopnień ( ocena) 
Powyżej 5,00 
celujący 
od 4,50 do 5,00 
bardzo dobry 
od 3,51 do 4,50 
dobry 
od 2,51 do 3,50 
dostateczny 
od 2,01 do 2,50 
dopuszczający 
od 1,00 do 2,00 
niedostateczny 

 
Ogólne zasady oceniania 
1. 
Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. 
Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 
3. 
Prace klasowe są obowiązkowe. 
4. 
Prace klasowe są zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest  
zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 
5. 
Krótkie sprawdziany/kartkówki nie muszą być zapowiadane. 
6. 
Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z  
nauczycielem. 
7. 
Przy poprawianiu prac klasowych, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, wypracowań i  
pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się. 
8. 
Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, 
zapisach lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach. W 
przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy 
ustalić z nauczycielem. 
9. 
Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, za wyjątkiem wcześniej 
zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów.  
Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie  
do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy  



potrzebnych do lekcji tj podręcznika i/lub zeszytu ćwiczeń i/lu zeszytu 
przedmiotowego. Brak wyżej wymienionych pomocy i niepodjęcie zatem pracy na 
lekcji może skutkować oceną niedostateczną 
10. 
Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 9 uczeń otrzymuje za każde  
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 
 

Oceny ze sprawdzianów i kartkówek: 

(w związku z różnym stopniem trudności form pisemnych podlegających ocenie 

ustala się:) 

Sprawdziany testowe (składające się od kilku do kilkunastu zadań i 

sprawdzające różne umiejętności jak pisanie, słuchanie, rozumienie tekstu 

pisanego, znajomość środków gramatyczno-leksykalnych) 

 

Ocena celująca   100% punktów plus punkty za zadania dodatkowe 

Ocena bardzo dobra 100-90% punktów 

Ocena dobra 89-75% punktów 

Ocena dostateczna 74-50% punktów 

Ocena dopuszczająca 49-30% punktów 

Ocena niedostateczna 29-0% punktów 

 

Kartkówki ze słownictwa i/ kartkówki z tłumaczenia zdań (w zależności od 

podanej ilości wyrazów od 15 do 30; ilość może ulec zmianie w związku z różną 

ilością słownictwa do nauczenia i zróżnicowana trudnością materiału do 

nauczenia). Zaliczenie tej formy na ocenę pozytywną to 50% punktów. 

(przykład 20 wyrazów do napisania) 

Ocena bardzo dobra 20-19 punktów 

Ocena dobra 18-16 punktów 

Ocena dostateczna 15-13 punktów 

Ocena dopuszczająca 12-10 punktów 

Ocena niedostateczna 9-0 punktów 

 

Wypowiedzi pisemne np. zadania maturalne podlegają ocenie zgodnie z 

wytycznymi dotyczącymi oceniania podanymi przez CKE. 

W innego typu zadaniach/wypowiedziach pisemnych stałymi elementami 

podlegającymi ocenianiu są: zgodność z tematem, dobór słownictwa, 

poprawność gramatyczna, zastosowane struktury. 

 

Przy ocenianiu mogą być uwzględnione tzw minusy i plusy. 

 

Zastrzega się iż w przypadku prac skopiowanych z np. Internetu nauczyciel ma 

prawo wystawić ocenę niedostateczną za pracę niesamodzielną i nieuczciwą. 


