
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO KLAS IV-VIII 

SZKOŁY PODSTAWOWWEJ NR 1 W TRZEMESZNIE

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języków obcych są zgodne z: 
 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie,
 Programem  nauczania  języka  angielskiego  dla  II  etapu  edukacyjnego  zgodnego  z

podstawą programową z dnia 14.02.2017 r. autorstwa Ewy Piotrowskiej i Tomasza
Sztybera 

 Programem nauczania języka angielskiego zgodnym z nową podstawą programową,
Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14 lutego 2017 r.  dla  II-ego
etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII), autorstwa Ewy Piotrowska
Tomasz Sztybera

 Programem  nauczania  języka  niemieckiego  w  szkole  podstawowej  jako  drugiego
języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII - VIII, poziom II.2./A1)
autorstwa Anny Jaroszewskiej.

Program realizowany jest w ciągu pięciu lat w następującym wymiarze:

 język angielski:
klasa IV   - 3 godziny tygodniowo
klasa V    - 3 godziny tygodniowo
klasa VI   - 3 godziny tygodniowo
klasa VII  - 3 godziny tygodniowo 
klasa VIII - 3 godziny tygodniowo

 język niemiecki:
klasa VII - 2 godziny tygodniowo
klasa VIII - 2 godziny tygodniowo
 
I. ZASADY OGÓLNE
Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu:
1)  bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
2)  zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej
     pracy,
3)  dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia,

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJACE OCENIE
1) Słownictwo
a) umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach,
b) odpowiedni dobór słownictwa,
c) odpowiedni zakres słownictwa,

2) Gramatyka
a) poprawność gramatyczna,
b) podstawowe struktury,
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c) formy przeczące i pytające oraz oznajmujące,
d) czasy,
e) szyk wyrazów w zdaniu,

3) Czytanie
a) technika czytania - wymowa: dźwięki oraz akcent, rytm, intonacja,
b) rozumienie czytanego tekstu: 
- rozpoznawanie istotnych informacji,
- rozumienie kontekstu czytanego tekstu,

4) Mówienie
a) umiejętność porozumiewania się w parach lub grupach (drama),
b) wymienianie informacji o sobie,
c) poprawność mówienia,
d) płynność mówienia,
e) komunikacja interaktywna,
f) wymowę: dźwięki oraz akcent, rytm, intonacje,
g) umiejętność stosowania poznanych struktur gramatycznych oraz słownictwa,
i) umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych,

5) Pisanie
a) poprawne przekazywanie informacji na podany temat,
b) umiejętność opisywania ludzi, miejsc zdarzeń, itp..,
d) poprawność pisowni,
e) umiejętność tworzenia spójnego tekstu,

6) Słuchanie
a) umiejętność zrozumienia nauczyciela, kolegów oraz nagranych materiałów,
b) umiejętność wydobywania ważnych informacji,
c) rozpoznawanie kontekstu,
d) rozpoznawanie uczuć mówiącego,

7) Inne umiejętności
a) korzystanie ze słowników językowych,
b) tworzenie projektów (prac plastyczno - językowych),

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW

1) Formy aktywności

a) prace klasowe (testy wiadomości),

b) sprawdziany,

c) kartkówki,

d) odpowiedź ustna,

e)  samodzielna praca na lekcji,

f)  samodzielna praca ze słownikiem,

g)  czytanie,
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h)  prace domowe,

i)  zeszyt przedmiotowy,

j)  projekty indywidualne i grupowe,

k) przygotowanie do lekcji,

m) aktywność na lekcji,

n) udział w konkursach,

2) Sposoby oceniania:

- stopień (ocena),

- pochwała,

- plusy / minusy,

IV.   KONTRAKT UCZNIA Z NAUCZYCIELEM JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

1.  Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do każdej lekcji.

2.  W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na 
najbliższe zajęcia.

3.  Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z trzech ostatnich lekcji może mieć formę 
pisemną w postaci kartkówki, która nie musi być zapowiedziana oraz odpowiedzi ustnej.

4.  Nauczyciel sprawdza również czytanie tekstów z bieżących tematów na ocenę, które 
wcześniej na lekcji są odsłuchiwane, a następnie czytane przez uczniów w ramach 
ćwiczeń.

5.  Po zrealizowaniu unitu - jednostki materiału, uczeń pisze prace klasową w ustalonym 
przez nauczyciela terminie. Co najmniej  tydzień wcześniej nauczyciel zapisuje termin 
testu pracy klasowej w dzienniku lekcyjnym, a uczniowie w zeszycie przedmiotowym.

6.  Przed każdą praca klasową odbywa się powtórzenie i utrwalenie poznanego materiału, do 
którego uczeń powinien się przygotować.

7.   Praca klasowa jest obowiązkowa i ma formę pisemną w postaci testu.

8.  W przypadku, gdy uczeń z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie pisał pracy 
klasowej, uzgadnia termin z nauczycielem.

9.  Uczeń może w ciągu dwóch tygodni poprawić każdą ocenę. Obok widniejącej oceny uczeń
otrzymuje ocenę z poprawy.

10. Uczeń zobowiązany jest do odrabiania prac domowych.
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11. Praca domowa ma charakter pisemny lub ustny- powtórzenie poznanych treści na 
zajęciach.

12. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania do zajęć w ciągu semestru.  Uczeń 
zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji 
rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych 
do lekcji (tzn. nie ma  zeszytu lub książki, bądź ćwiczeń).

13. Uczeń ma obowiązek starannego prowadzenia zeszytu i notowania wszystkich zagadnień 
z bieżących zajęć.

14. Na lekcje języka obcego uczeń przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 
przedmiotowy oraz przybory potrzebne do pisania.

15. W danym semestrze, przy wystawianiu ocen brana jest pod uwagę praca ucznia i jego   
aktywność na zajęciach.

3) Skala ocen 

Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej 
skali, z następującymi skrótami literowymi:

STOPIEŃ STOPIEŃ WYRAŻONY SŁOWNIE SKRÓT SŁOWNY
6 celujący cel
5 bardzo dobry bdb
4 dobry db
3 dostateczny dst
2 dopuszczający dop
1 niedostateczny ndst

Progi procentowe stosowane przy ocenianiu kartkówek, testów i sprawdzianów:

Skala procentowa              Ocena 
  0 -   30 %                        niedostateczny (1)
 31 – 49%                         dopuszczający (2)
 50 – 64%                         dostateczny (3)
 65 – 79%                         dobry (4)
 80 – 94%                         bardzo dobry (5)
 95 – 100%                       celujący (6)

4) Znaczenie kolorów ocen z języka obcego w dzienniku:

kolor czerwony – testy
inne kolory –pozostałe oceny

5) Zasady poprawiania ocen.

 z prac pisemnych po ustaleniu terminu z nauczycielem poprawie podlegają wszystkie 
oceny;
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 uczeń może poprawić ocenę pisemnie lub ustnie;
 uczeń ma maksymalnie dwa tygodnie na poprawę oceny;
 procedura odwołania się od przewidywanej oceny rocznej przedstawiona jest w 

Statucie Szkoły.

V. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

STOPIEŃ CELUJĄCY  - może otrzymać uczeń, który spełnił następujące kryteria:
1) spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo otrzymuje oceny celujące i bardzo dobre z 

różnego rodzaju sprawdzianów wiadomości i umiejętności   
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 
uwzględnionych w podstawie programowej, proponuje rozwiązania nietypowe, 

3) wykazuje się wysoką aktywnością na zajęciach,
4) prezentuje wysoki poziom wypowiedzi ustnych i pisemnych (odpowiednio do poziomu 

grupy),
5) uczestniczy w konkursach przedmiotowych i osiąga dobre wyniki,
6) uczestniczy w zajęciach kółka angielskiego,
7) chętnie wykonuje projekty tematyczne,

UWAGA! Spośród wyżej wymienionych podpunktów uczeń nie musi spełniać każdego 
kryterium.

Rozumienie:
bezbłędne rozumienie tekstu (2 - krotnie przeczytanego), wypowiedź płynna, swobodna, 
bogata leksyka i różnorodność struktur wchodzących w zakres programu nauczania, 
poprawność językowa (intonacja, akcent, wymowa, struktury gramatyczne, leksykalne),
- reakcja: spontaniczne i naturalne reagowanie w sytuacjach życia codziennego,

Słuchanie:
uczeń potrafi bezbłędnie zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych tekstów
i rozmów, potrafi bezbłędnie wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę 
pisemną, potrafi bezbłędnie rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, potrafi bezbłędnie 
rozróżnić dźwięki, potrafi bezbłędnie zrozumieć polecenia nauczyciela,

Mówienie:
rozmowa: duża swoboda (wypowiedź wzbogacona własnym komentarzem) i bogactwo
struktur leksykalnych i gramatycznych w dialogu z nauczycielem i uczniami, pełna
poprawność fonetyczna i intonacyjna, uczeń potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o 
charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym,

Czytanie: poprawnie czyta (wymowa: dźwięki oraz akcent, rytm, intonacja), i rozumie 
teksty samodzielnie przeczytane,

Pisanie:
bezbłędna  znajomość form gramatycznych  i  struktur  a  także  słownictwa,  bezbłędnie  i  w
sposób spójny organizuje tekst, potrafi bezbłędnie użyć prawidłowej pisowni i  interpunkcji,
wzorowe  prowadzenie  zeszytu  ćwiczeń  i  zeszytu  przedmiotowego,  używa  prawidłowej
pisowni i interpunkcji, w testach  95% – 100% materiału poprawnie, 
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STOPIEŃ BABDZO DOBRY 

Rozumienie:
pełne rozumienie tekstu, wypowiedź płynna, swobodna, dopuszczalne drobne błędy
gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji, poprawność intonacji, akcentu, 
struktur gramatycznych i leksykalnych, spontaniczne i naturalne reagowanie w sytuacjach 
dnia codziennego,

Słuchanie:
uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych tekstów i rozmów, 
potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną, potrafi
z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki,
potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela,

Mówienie:
uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie bez wahań
posługuje się poprawnym językiem, popełniając drobne błędy, które nie zakłócają 
komunikacji, dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, potrafi w 
naturalny sposób zabierać głos w rozmowie i można go z łatwością zrozumieć swoboda i 
bogactwo struktur leksykalno - gramatycznych w dialogu z nauczycielem
i uczniami,

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,

Pisanie:
uczeń potrafi napisać zadania zawierające poprawnie złożone struktury i słownictwo, potrafi 
w spójny sposób zorganizować tekst, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty,
pisze teksty odpowiedniej długości, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji, prawie
bezbłędna znajomość wszelkich form gramatycznych, wzorowe prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego, w testach  80% – 94%   materiału poprawnie,                

STOPIEŃ DOBRY

Rozumienie:
tekst: dopuszczalne drobne nieścisłości w zrozumieniu tekstu, słownictwo odpowiednie do
zadania, wymowa, akcent, intonacja - ogólnie poprawne, nie zakłócające możliwości
porozumiewania się, nieznaczne błędy gramatyczne i leksykalne, -reakcja: poprawne
reagowanie na pytania nauczyciela dotyczące tematów z życia codziennego,

Słuchanie:
uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens i większość kluczowych informacji
różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji
i przekształcić je w formę pisemną, potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, potrafi
rozróżnić dźwięki, potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela,
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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 wystarczającym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli
i idei, potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności, łatwość wypowiedzi w dialogu z nauczycielem
i uczniami, dopuszczalne błędy nie zakłócające komunikacji,

Czytanie:
uczeń zazwyczaj potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu żądane informacje ogólne i 
szczegółowe oraz przekształcić je w formę pisemną; podczas głośnego czytania dopuszczalne 
drobne błędy w wymowie i intonacji,

Pisanie: 
uczeń próbuje pisać zadania zawierające zazwyczaj poprawnie złożone struktury i 
słownictwo, zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 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, zeszyt przedmiotowy prowadzony starannie, w testach dopuszczalna niewielka 
ilość błędów 65% – 79%  materiału poprawnie,

STOPIEŃ DOSTATECZNY

Rozumienie:
tekst: niepełne zrozumienie tekstu, występuje różnica między bierną i czynną znajomością
języka, słownictwo proste, mało urozmaicone, problemy z doborem właściwych słów i 
poprawnym użyciem struktur gramatycznych, błędy w wymowie i akcentowaniu
utrudniające zrozumienie wypowiedzi, reakcje: niezbyt poprawne reagowanie na pytania
nauczyciela dotyczące tematów z życia codziennego,

Słuchanie:
uczeń potrafi czasem zrozumieć ogólny sens i część kluczowych informacji różnorodnych
tekstów i rozmów, potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę
pisemną potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, potrafi rozróżnić
większość dźwięków, potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela,

Mówienie:
uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić spójnie z 
wyraźnym wahaniem, posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo
zauważalnych błędów, dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli
i idei, potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie,
można go zazwyczaj zrozumieć, ma trudności w nawiązaniu dialogu z nauczycielem,
ograniczone umiejętności prowadzenia rozmowy, mało urozmaicone słownictwo, błędy
leksykalne i gramatyczne w nieznacznym stopniu zakłócające komunikację, gramatyczna
niepewność, unikanie trudniejszych konstrukcji, błędy w wymowie, akcencie, intonacji
utrudniające zrozumienie wypowiedzi,
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Czytanie:
uczeń czasami potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu żądane informacje ogólne i szczegółowe
oraz przekształcić je w formę pisemną; podczas głośnego czytania popełnia zauważalne błędy
w wymowie i intonacji,

Pisanie:
uczeń próbuje napisać zadania zawierające poprawne proste struktury i słownictwo, próbuje
zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny, w zadaniu pisemnym zawiera
mało istotnych punktów, używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji, zeszyty 
przedmiotowe prowadzone niezbyt starannie, w testach 50% - 64% materiału poprawnie,

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY

Rozumienie:
tekst: duże niezrozumienie tekstu, ubogie słownictwo, liczne błędy w wymowie i akcencie,
mimo licznych błędów leksykalnych i gramatycznych zachowana jest komunikacja ale
w ograniczonym zakresie, poprawna reakcja na proste pytania nauczyciela,

Słuchanie:
uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens i kilka kluczowych informacji
różnorodnych tekstów i rozmów, niekiedy potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych 
informacji i przekształcić je w formę pisemną, rzadko potrafi rozpoznać uczucia i reakcje 
mówiącego, udaje mu się  rozróżnić niektóre dźwięki i zrozumieć polecenia nauczyciela, ale 
może potrzebować pomocy lub podpowiedzi,

Mówienie:
Uczeń niekiedy potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami; zdarza mu się mówić
spójnie, ale z częstym wahaniem,  niekiedy posługuje się poprawnym językiem, popełniając
wiele zauważalnych błędów, dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla
wyrażania myśli i idei, rzadko próbuje w naturalny sposób zabierać
głos w rozmowie, można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością, brak umiejętności
samodzielnego nawiązania i prowadzenia rozmowy, która ogranicza się do reakcji na pytania
i sugestie nauczyciela, ubogie słownictwo, błędy leksykalne i gramatyczne utrudniające
w znacznym stopniu komunikację,

Czytanie:
uczeń od czasu do czasu potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu żądane informacje ogólne i 
szczegółowe oraz przekształcić je w formę pisemną; podczas głośnego czytania popełnia 
liczne błędy w wymowie i intonacji,

Pisanie:
uczeń ma trudności w  pisaniu zadań zawierających proste struktury i słownictwo, tekst 
rzadko bywa spójny, brak mu organizacji, w zadaniu pisemnym zawiera niekiedy istotne 
punkty, rzadko próbuje pisać teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej 
długości, bardzo często używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji, zeszyty przedmiotowe 
niezbyt staranne, rzadko uzupełnione i nie zawierające wszystkich tematów,
w testach  31%-49% materiału poprawnie,
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STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości
i umiejętności przewidzianych podstawą programową i nawet przy pomocy nauczyciela nie
jest w stanie podołać zadaniom o elementarnym stopniu trudności.

Rozumienie:
tekst: niezrozumienie tekstu, nieznajomość podstawowych struktur gramatycznych
i nieumiejętność budowania zdań, brak podstawowego słownictwa, wymowa
uniemożliwiająca zrozumienie, brak umiejętności prowadzenia rozmowy i przekazywania
informacji,
reakcje: brak poprawnej reakcji na postawione przez nauczyciela pytania, niemożność
nawiązania kontaktu,

Mówienie:
brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i umiejętności budowania zdań,
wymowa uniemożliwiająca zrozumienie, trudności w rozumieniu pytań i poleceń, brak
podstawowego słownictwa,

Czytanie:
uczeń nie potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu żądanych informacji ogólnych i 
szczegółowych oraz przekształcić je w formę pisemną; nie podejmuje prób głośnego czytania,

Pisanie:
uczeń nie potrafi pisać zadań zawierających proste struktury i słownictwo, brak spójności 
tekstu oraz jego organizacji, w zadaniu pisemnym  nie zawiera  istotnych punktów
może pisać teksty zdecydowanie krótsze od wymaganej długości, używa w
większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji zeszyty przedmiotowe niezbyt staranne, nie
uzupełnione, nie zawierające wszystkich tematów, w testach, 31%-49% materiału

Kryteria wymagań w stosunku do uczniów z dysfunkcjami (wynikającymi z
dysleksji rozwojowej, np. dysgrafia itp.) powinny uwzględniać wynikające z nich trudności i
zalecenia zawarte w opinii poradni pedagogiczno -psychologicznej
    - nauczyciel umożliwia tym uczniom wykonywanie projektów na komputerze, może
      wydłużyć czas pisania sprawdzianu, obniżyć kryteria oceny z czytania, ortografii, nie

oceniać estetyki pisma,
    - uczniów z poważną dysgrafią wskazane jest zastąpienie niektórych sprawdzianów
      pisemnych indywidualnymi sprawdzianami ustnymi,

- U uczniów z dysfunkcjami słuchu należy obniżyć kryteria ocen, na które ma ona wpływ
  (np. rozumienie ze słuchu, komunikowanie się),

W przypadku uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się należy dostosowywać sprawdziany i testy indywidualnie, do 
konkretnych potrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych tych uczniów. 
Wymagania edukacyjne w stosunku do nich powinny być ustalone na takim poziomie, by byli
w stanie im sprostać, ale jednocześnie by skłaniały ich do przezwyciężania trudności i 
motywowały do dalszej pracy. (za: Program nauczania języka angielskiego zgodnym z nową 
podstawą programową, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 
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r. dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII), Autorzy: Ewa 
Piotrowska Tomasz Sztyber.)

6) Postanowienia końcowe.

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Przy ustalaniu oceny 
nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć a także w zaangażowanie i pracę na 
lekcji. 

Data: Opracowali: 

................................. 
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