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1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom umiejętności i wiedzy ucznia, określa jego 

postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej. 

2. Przedmiotem oceny z języka angielskiego są umiejętności i wiadomości zdobywane przez ucznia w 

procesie nauczania oraz prezentowana przez niego postawa (wkład pracy, sumienność, systematyczność). 

3. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania. 

4. Na ocenę półroczną z języka angielskiego składają się oceny różnych form aktywności ucznia: 

 odpowiedzi ustne 

 ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie bądź w grupie) 

 aktywność na lekcji 

 dodatkowe, wskazane przez nauczyciela lub wykonane po wcześniejszym uzgodnieniu z uczącym, 

prace dla chętnych (np. projekty, referaty) 

 kartkówki 

 uzyskanie wysokich lokat w konkursach przedmiotowych 

5. Sposobem kontroli wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w procesie nauczania są przede 

wszystkim: 

 odpowiedzi ustne 

 pisemne prace klasowe (sprawdziany i kartkówki)  

 prace domowe 

6. Odpisywanie („ściąganie”) podczas prac pisanych w klasie (np. kartkówki, sprawdziany) jest 

jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

7. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z przyczyn losowych, nauczyciel decyduje o ewentualnej potrzebie 

zaliczenia takiej pracy. Formę zaliczenia (pisemną czy ustną) oraz jego termin ustala nauczyciel. 

8. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną. Formę poprawy i jej termin 

oraz miejsce (salę lekcyjną) wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem. Uczeń, który zadeklarował 

chęć poprawy oceny, a nie poprawił jej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, traci możliwość jej 

poprawienia. Ocena otrzymana z poprawy NIE jest wpisywana w miejsce oceny poprawianej, lecz jest 

dodatkowym wpisem ze wskazaniem, której oceny jest to poprawa. 



 9.  Krótkie sprawdziany (kartkówki) mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i trwać 5-20 minut. 

Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

10. Uczeń może być odpytywany i oceniany z przyswojenia materiału opracowanego na trzech ostatnich 

lekcjach lub z obszerniejszej partii materiału (np. działu) po wcześniejszej zapowiedzi przez nauczyciela. 

11. Na prośbę ucznia nie ocenia się go po dłuższej (co najmniej pięciodniowej) usprawiedliwionej 

nieobecności. Ewentualny termin ustalany jest przez nauczyciela, z uwzględnieniem czasu nieobecności 

ucznia. 

12. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania 

przyczyny. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym, lecz nie pociąga za sobą żadnych 

konsekwencji. Za nieprzygotowanie się do lekcji rozumie się nieprzyswojenie przez ucznia materiału 

opracowanego na lekcjach, brak zeszytu przedmiotowego czy zeszytu ćwiczeń, brak materiałów, o 

przyniesienie których prosił nauczyciel. 

Uczeń, który korzysta z prawa do bycia nieprzygotowanym, nie jest oceniany z bieżącego materiału (nie jest 

odpytywany i nie pisze ewentualnych niezapowiedzianych kartkówek).  

Nie można zgłosić nieprzygotowania do pracy klasowej (sprawdzianu, dyktanda, itd.), jeżeli została ona 

zapowiedziana z wyprzedzeniem.  

Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić najpóźniej podczas sprawdzania obecności na zajęciach. 

13. Uczeń powinien wykonywać prace domowe w terminie wskazanym przez nauczyciela. Brak danej pracy 

domowej jest odnotowywany w dzienniku i ma znaczący wpływ przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z 

języka angielskiego. 

Brak pracy domowej w danym dniu nie zwalnia ucznia z obowiązku wykonania jej; w przypadku krótkich 

prac (zadawanych zwykle z dnia na dzień) uczeń winien wykonać ją na następną lekcję; w przypadku prac 

zadawanych z kilkudniowym wyprzedzeniem – nauczyciel wyznacza kolejny termin na wykonanie zaległego 

zadania. 

14. Za pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę (od celującej do niedostatecznej). Nauczyciel ma prawo 

za odpowiedzi krótsze i mniej szczegółowe nagrodzić go „plusem”. Jeżeli uczeń lekceważy polecenia 

nauczyciela, nie wykonuje ćwiczeń, błędnie odpowiada na pytania, na które padła wcześniej odpowiedź lub 

wynika ona z toku lekcji, nauczyciel może postawić mu znak „minus” lub ocenę niedostateczną.  

Po otrzymaniu pięciu „plusów” lub „minusów”  bądź ich kombinacji nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę.  

15. Sprawdziany, prace klasowe itp. ocenianie są wg systemu punktowego. Ocenę ze sprawdzianów ustala 

się według skali procentowej: 

100%  -  91% p. – ocena bardzo dobra (bdb) 

90%   -   71% p. –  ocena dobra (db) 

70 %  -  50%  p. –  ocena dostateczna (dst) 

49%  -  30% p. – ocena dopuszczająca (dop) 

29%  -   0% p.  – ocena niedostateczna (ndst) 



Dopuszcza się stosowanie innej skali procentowej, jeśli takie są wskazania czy sugestie autorów 

sprawdzianu (dotyczy to przede wszystkim sprawdzianów zewnętrznych, sprawdzianów, testów 

zamieszczanych w podręcznikach i publikacjach metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego). Uczniów 

każdorazowo informuje się o skali ocen dla danego sprawdzianu. 

16. Wszelkie prace wykonywane w klasie udostępniane są do wglądu rodzicom/opiekunom uczniów na ich 

życzenie podczas zebrań i konsultacji. 

17. Ocena jest dla ucznia, jego rodziców i nauczyciela informacją o tym, w jakim stopniu uczeń opanował 

daną umiejętność czy dany dział kształcenia. 

18. W ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym uwzględnia się opinie i wskazania Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące poszczególnych uczniów (także te dotyczące obniżenia wymagań 

edukacyjnych), więc może się zdarzyć, że za takie same umiejętności, podobny zakres wiedzy, identyczną 

liczbę punktów ze sprawdzianu, liczbę błędów popełnionych w dyktandzie itp. różni uczniowie mogą 

otrzymać różne oceny. 

19. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen; jej podstawą są przede 

wszystkim wyniki zadań klasowych, sprawdzianów, kartkówek i innych prac wykonywanych w klasie, 

odzwierciedla jednak ona wysiłek ucznia, wiedzę, umiejętności, aktywność i systematyczność. 

20. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II półroczu. 

21. O postępach w nauce uczeń i jego rodzice/opiekunowie powiadamiani są w formie: 

 ocen wyrażanych stopniem 

 oceny ustnej (w przypadku rodziców oceny takiej dokonuje się w bezpośrednim kontakcie podczas 

zebrań i konsultacji; w wyjątkowych sytuacjach oceny takiej można dokonać w innym terminie, po 

uzgodnieniu go z nauczycielem przedmiotu). 

Informacji o postępach dziecka nigdy nie udziela się rodzicom/opiekunom w trakcie zajęć dydaktycznych 

(lekcji, kół zainteresowań, zdw) prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu ani podczas przerw, gdy 

nauczyciel pełni dyżur na korytarzu, w szatni itp. 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywane śródrocznych/końcoworocznych ocen 

klasyfikacyjnych 

Proponowaną przez nauczyciela ocenę śródroczną i roczną można podwyższyć o jeden stopień, jeżeli 

uczeń: 

 systematycznie przygotowuje się do lekcji 

 bierze aktywny udział w lekcji 

 poprawnie wypowiada się w mowie i piśmie 

 starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 prace kontrolne (sprawdziany, testy, kartkówki itp.) zalicza na oceny pozytywne 

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem 

 przygotowuje się solidnie do zajęć 

1. Uczeń zwraca się do nauczyciela z prośbą o umożliwienie mu uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

śródrocznej/końcoworoczej. 



2. Nauczyciel przedstawia uczniowi zakres wiadomości i umiejętności koniecznych do uzyskania oceny 

wyższej niż przewidywana. 

3. Zakres wiadomości i umiejętności musi być adekwatny do stopnia, o który ubiega się uczeń. 

4. Sprawdzenie opanowania przedstawionych wiadomości i umiejętności następuje w formie ustalonej z 

nauczycielem (pisemnej lub ustnej) i terminie wyznaczonym przez nauczyciela pozwalającym na 

wystawienie oceny klasyfikacyjnej (termin wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej jest podawany 

w zarządzeniu Dyrektora Szkoły). 

5. Uzyskana ocena jest ostateczna. Od uzyskanej oceny uczeń może odwołać się zgodnie z zasadami 

zawartymi w Statucie Szkoły. 

 

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH. II ETAP NAUCZANIA – KLASY IV-VIII 

Ocena celująca wystawiana jest uczniowi, który: 

- posiada wiadomości znaczenie wykraczające poza program nauczania; 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach szczebla wyższego niż szkolny; 

Ocena bardzo dobra wystawiana jest uczniowi, który osiąga określony poniżej poziom poszczególnych 

umiejętności językowych: 

Słownictwo i gramatyka 

Uczeń:  

- potrafi poprawnie operować prostymi strukturami 

- potrafi budować spójne zdania  

- stosuje szeroki zakres słownictwa stosownie do zadania 

- używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

Słuchanie 

Uczeń:  

- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i  rozmów 

- potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach 

- potrafi rozpoznawać uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki 

-potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 

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 

Mówienie 

Uczeń:  

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

- potrafi mówić spokojnie i bez zawahań 

- posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów 

- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei 

- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

- można go zrozumieć bez trudności 

Ocena dobra wystawiana jest uczniowi, który osiąga określony poniżej poziom poszczególnych 

umiejętności językowych: 

Słownictwo i gramatyka 

Uczeń:  

- potrafi poprawnie operować większością prostych struktur 

- potrafi budować zdania w większości przypadków spójne 

- używa poprawnie szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 

- używa poprawnie niedużej ilości słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

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 zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi rozróżniać dźwięki 



- potrafi zrozumieć polecenie nauczyciela 

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 wymaganej długości 

- używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji 

Mówienie 

Uczeń:  

- przeważnie z powodzeniem potrafi przekazać wiadomość 

- potrafi mówić spokojnie z lekkim wahaniem 

- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy 

- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei 

- umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

- można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności 

Ocena dostateczna wystawiana jest uczniowi, który osiąga określony poniżej poziom poszczególnych 

umiejętności językowych: 

Słownictwo i gramatyka 

Uczeń:  

- potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami 

- potrafi budować zdania, niekiedy spójne 

- czasem używa słownictwa odpowiedniego do zadania 

- używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

Słuchanie 

Uczeń:  

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów 

- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych i rozmowach 

- potrafi wydobyć część i przekształcić je w formę pisemną  



- potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi rozróżnić większość dźwięków 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenie nauczyciela 

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 długości 

- używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

Mówienie 

Uczeń:  

- czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość  

- potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem 

- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów 

- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei 

- umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

- można go zazwyczaj zrozumieć 

Ocena dopuszczająca wystawiana jest uczniowi, który osiąga określony poniżej poziom poszczególnych 

umiejętności językowych: 

Słownictwo i gramatyka 

Uczeń:  

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur 

- potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne 

- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiednim do zadania 

- czasami poprawnie używa codziennego słownictwa 

Słuchanie 

Uczeń: 

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów 



- potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach 

- potrafi wydobyć niedużą ilość informacji i przekształcić ją w formę pisemną 

- potrafi rzadko rozpoznawać uczucia i reakcje mówiącego 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenie nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi 

Pisanie 

Uczeń:  

- ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo 

- tekst bywa spójny ale brak mu organizacji 

- w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty 

- zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

- używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

Mówienie 

Uczeń: 

- czasami potrafi przekazywać wiadomość, ale z trudnościami 

- potrafi czasem mówić spójnie, ale popełnia wiele zauważalnych błędów 

- dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei 

- rzadko próbuje zabrać głos w rozmowie  

- można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością 

Ocena niedostateczna wystawiana jest uczniowi, który nie osiągnął poziomu umiejętności językowych 

wymaganego na ocenę dopuszczającą, tj. wiadomości i umiejętności określonych programem, które są 

konieczne do dalszego kształcenia. 

 

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH. I ETAP NAUCZANIA – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

Przy ocenie osiągnięć dydaktycznych w klasach I-III przyjmuje się ocenę opisową  

oraz 5-stopniową skalę: od 2 do 6 pkt 

ROZUMIENIE PROSTYCH POLECEŃ 
 
6p: rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi wydawać kolegom 

polecenia w języku angielskim,  



5p: rozumie większość poleceń używanych w klasie, poprawnie na nie reaguje,  

4p: rozumie niektóre polecenia używane w klasie i stara się na nie reagować  

3p: stara się reagować na polecenia choć często ma z tym problemy,  

2p: nie stara się rozumieć poleceń i wykonywać ich,  
 
MÓWIENIE – ZNAJOMOŚĆ SŁOWNICTWA ANGIELSKIEGO 
 
6p: zna w mowie i bezbłędnie wymawia wszystkie poznane na lekcjach słówka,  

5p: zna większość poznanych na lekcjach słówek, a wymawiając je popełnia tylko nieliczne błędy,  

4p: zna większość poznanych na lekcjach słówek lecz popełnia błędy w wymowie,  

3p: zna tylko niektóre poznane słówka , a wymawiając je często popełnia błędy,  

2p: nie zna większości poznanych na lekcjach słówek, nie potrafi powtórzyć usłyszanego słowa za wzorem,  
 
MÓWIENIE – ZNAJOMOŚĆ WIERSZYKÓW, RYMOWANEK I PIOSENEK 
 
6p: bezbłędnie recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki,  

5p: recytuje/śpiewa z pamięci większość wierszyków, rymowanek i piosenek popełniając przy tym nieliczne 
błędy,  

4p: recytuje/śpiewa z pamięci niektóre wierszyki, rymowanki i piosenki popełniając błędy,  

3p: recytuje/śpiewa pamięci wybrane, nieliczne wierszyki, rymowanki i piosenki lub ich fragmenty 
popełniając błędy,  

2p: nie zna żadnych poznanych na lekcjach wierszyków, rymowanek ani piosenek,  
 
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU  
 
6p: rozumie ze szczegółami wszystkie poznane na lekcjach historyjki,  

5p: rozumie ogólny sens większości poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, 
gestami, przedmiotami,  

4p: rozumie ogólny sens niektórych poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, 
gestami, przedmiotami,  

3p: stara się zrozumieć ogólny sens poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, 
gestami, przedmiotami, dodatkowym komentarzem w języku polskim,  

2p: nie rozumie ogólnego sensu żadnych poznanych na lekcjach historyjek.  
 
UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWO-PLASTYCZNE 
 
6p: starannie i bezbłędnie wykonuje wszystkie prace plastyczne tj. kolorowanki, kartki okolicznościowe itp., 

ze szczególną starannością wykonuje zadania w podręczniku  
i zeszycie ćwiczeń, wykazuje się dużą samodzielnością i inwencją przy wykonywaniu prac plastycznych,  

5p: starannie wykonuje wszystkie prace plastyczne oraz zadania w podręczniku  
i zeszycie ćwiczeń popełniając nieliczne błędy,  

4p: stara się wykonywać wszystkie prace plastyczne oraz zadania w podręczniku  
i zeszycie ćwiczeń popełniając czasami błędy,  

3p: wykonując prace plastyczne popełnia, pomimo starań, błędy,  

2p: niesystematycznie i niestarannie wykonuje prace plastyczne i zadania w zeszycie ćwiczeń.  
 



Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów to: 

 odpowiedzi ustne (w tym wierszyki i piosenki) 

 aktywność na lekcji 

 zadania domowe i ćwiczenia wykonywane w klasie, w tym prace plastyczne, projekty, ćwiczenia 

graficzne itp. 

 testy 

 przygotowanie do lekcji (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory szkolne) 

 


