
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W GDYNI 

ZASADY OGÓLNE 

Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu: 

• bieżącą i systematyczną obserwację postępów ucznia w nauce, 
• zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć, 
• motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
• dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzeczowej informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

Przedmiotowe Zasady Oceniania obejmują ocenę wiadomości, umiejętności i postaw 
uczniów. 

1. Ocenianiu podlegać mogą:  

Ø wypowiedzi ustne: kilkuzdaniowa wypowiedź, dialog, prezentacja; 
Ø odpowiedzi ustne: dotyczą materiału z ostatniej lekcji np. słownictwa; 
Ø projekty i prace praktyczne: odpowiedź na pytania, wykonanie ćwiczeń gramatyczno-

leksykalnych, słuchanie ze zrozumieniem, redagowanie krótkich form użytkowych, 
takich jak pocztówka, e-mail, notatka, opis, list itp. (wypowiedzi mogą być przygotowane w 
ramach pracy domowej lub w trakcie lekcji dotyczące realizacji nowych zagadnień);  

Ø prace klasowe: przeprowadzane po zakończeniu rozdziału i poprzedzone 
powtórzeniem, zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem z podaniem 
kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, czas trwania pracy klasowej to jedna 
godzina lekcyjna;  

Ø sprawdziany: zapowiedziane i przeprowadzane w trakcie realizacji rozdziału, 
obejmujące do 3 jednostek lekcyjnych z partii materiału w danym rozdziale, czas 
trwania do 15 minut; 

Ø kartkówki: niezapowiedziana forma pisemna obejmująca materiał z ostatniej lekcji, 
może sprawdzać zagadnienia gramatyczne lub słownictwo, czas trwania do 10 minut; 

Ø zadania domowe; 
Ø udział w konkursach, programach językowych; 
Ø aktywność w czasie lekcji: uczeń zbiera tzw. + (6 plusów – otrzymuje ocenę celującą, 

5 – ocena bardzo dobra), praca w parach i grupach. 

 

Poszczególne formy oceniania wiadomości i umiejętności mają następującą wagę:  

FORMA SPRAWDZANIA WIEDZY WAGA 
wypowiedź ustna 4 
odpowiedź ustna 3 
projekt, praca praktyczna 4 
praca klasowa 5 
sprawdzian 4 
kartkówka 3 



zadanie domowe 3 
konkursy i programy językowe 5 
aktywność, praca na lekcji, praca w parach, w grupach 3 

2. Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki oceniane są według skali procentowej podanej w 
WO. 

3. Nauczyciel oddaje poprawione prace klasowe, sprawdziany lub kartkówki w terminie max. 
do 2 tygodni.  

4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, 
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.  

5. W przypadku języka angielskiego ocenę semestralną lub roczną nauczyciel ustala z co 
najmniej 8 ocen cząstkowych (w tym dwóch prac pisemnych).  

6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami radami pedagogicznej nauczyciele są 
zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych. 
Wychowawca w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców i odnotowuje to w 
dzienniku. Na tydzień przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rady pedagogicznej nauczyciele 
informują ucznia o przewidywanej dla niego ocenie.  

7. Warunki podniesienia oceny semestralnej lub rocznej z języka angielskiego na ocenę 
wyższą niż proponowana przez nauczyciela szczegółowo określa WO. 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

1. Po każdej pracy pisemnej nauczyciel dokonuje analizy błędów i poprawy oraz stosuje  
elementy oceniania kształtującego. 

2. Uczeń może poprawić ocenę uzyskaną z pracy pisemnej w wyniku sprawdzania 
wiadomości i umiejętności dotyczących większej partii zrealizowanego materiału, w ciągu 2 
tygodni w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawa oceny odbywa się w tej samej 
formie sprawdzania wiadomości i umiejętności, w wyniku której została uzyskana. 

3. Informacja o braku zaliczenia materiału lub zadania na skutek nieobecności ucznia na 
pisemnej pracy lub braku zadania  zaznaczona jest w e-dzienniku w formie „nb” (nieobecny). 
Uczeń jest zobowiązany uzupełnić braki w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. 

4. Do średniej ważonej wlicza się tylko ocenę z poprawy, ocenę poprawioną wpisuje się za 
oceną uzyskaną poprzednio. Jeśli w wyniku poprawy uczeń uzyska ocenę gorszą od 
poprzedniej, wówczas do średniej ważonej wlicza się obie oceny. 

OGÓLNE KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  



- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania uwzględniających tę podstawę;  

- samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia;  

- jest kreatywny, oryginalnie rozwiązuje problemy;  

- nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do rzeczywistości; jego 
wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym 
pogłębianiu zdobytej wiedzy;  

- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i innych.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował niemal pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania uwzględniających tę podstawę;  

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte podstawą programową i programem nauczania; potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania uwzględniających tę podstawę;  

- poprawnie stosuje wiadomości; jego umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie 
typowych zadań teoretycznych i praktycznych.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w wystarczającym (podstawowym) zakresie wiadomości i umiejętności określone 
w wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w 
szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę;  

- z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu 
typowych zadań i problemów teoretycznych i praktycznych.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

- ma braki w opanowanych wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania uwzględniających tę podstawę; braki te jednak nie przekreślają możliwości 
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych na 
dalszych etapach kształcenia.  



- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 
stopniu trudności.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania 
uwzględniających tę podstawę; natomiast braki te uniemożliwiają uczniowi dalsze 
zdobywanie wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych na dalszych etapach 
kształcenia.  

- nie rozwiązuje problemów i zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, nawet 
pod kierunkiem nauczyciela.  

Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych dla klas IV – VIII szkoły podstawowej do 
wglądu w bibliotece szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

	
	
	



	
	
	


