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Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 

w klasach IV - VI 

język angielski 
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I. Główne założenia PSO 

 

- Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, 

- Zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia 

do dalszej pracy, 

- Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie 

W ramach przedmiotu język angielski ocenie podlegają: 

- słownictwo,  

- komunikacja,  

- gramatyka,  

- czytanie ze zrozumieniem,  

- rozumienie ze słuchu,  

- wypowiedzi pisemne.  

Pod uwagę brane są: zaangażowanie ucznia i jego stosunek do nauki, przynoszenie 

posiadanych materiałów dydaktycznych oraz systematyczne odrabianie zadań 

domowych.  

III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu 

wiadomości i umiejętności 

Ocena celująca:  

otrzymuje uczeń, który: 

- potrafi posługiwać się strukturami złożonymi 

- posiada duży zasób słownictwa, często wykraczający poza materiał omawiany 

na lekcjach 

- rozumie sens tekstów pisanych i mówionych 

- potrafi wyodrębnić istotne informacje z tekstu i wykorzystać je w zadaniu 

- posługuje się poprawnym językiem i w zasadzie nie popełnia błędów 

- nie popełnia błędów ortograficznych 

- uczestniczy w konkursach szkolnych lub międzyszkolnych 
 

Ocena bardzo dobra: 

otrzymuje uczeń, który: 

- potrafi posługiwać się prostymi strukturami 

- posiada duży zasób słownictwa 

- rozumie ogólny sens tekstów pisanych i mówionych 
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- potrafi wyodrębnić istotne informacje z tekstu i wykorzystać je w zadaniu 

- posługuje się poprawnym językiem i popełnia niewiele błędów 

- na ogół nie popełnia błędów ortograficznych 

 

Ocena dobra: 

otrzymuje uczeń, który: 

- potrafi posługiwać się większością prostych struktur 

- posiada dość dobry zasób słownictwa 

- zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstów pisanych i mówionych 

- potrafi wyodrębnić większość istotnych informacji z tekstu i wykorzystać je w 

zadaniu 

- posługuje się na ogół dość poprawnym językiem, ale popełnia zauważalne 

błędy 

- czasami popełnia błędy ortograficzne 
 

Ocena dostateczna: 

otrzymuje uczeń, który: 

- potrafi posługiwać się niektórymi prostymi strukturami 

- posiada przeciętny zasób słownictwa 

- czasami rozumie ogólny sens tekstów pisanych i mówionych 

- potrafi wyodrębnić część istotnych informacji z tekstu i wykorzystać je w 

zadaniu 

- posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych 

błędów 

- często popełnia błędy ortograficzne 
 

Ocena dopuszczająca: 

otrzymuje uczeń, który: 

- potrafi posługiwać się kilkoma prostymi strukturami 

- posiada niewielki zasób słownictwa 

- rzadko rozumie ogólny sens tekstów pisanych i mówionych 

- na ogół nie potrafi wyodrębnić istotnych informacji z tekstu 

- popełnia sporo zauważalnych błędów w wypowiedziach 

- często popełnia błędy ortograficzne 

 

Ocena niedostateczna: 

otrzymuje uczeń, który: 

- nie spełnia kryteriów uzyskania oceny dopuszczającej 

- nie przygotowuje się do zajęć 

- posiada nieusprawiedliwione nieobecności na testach 
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IV. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

- odpowiedź ustna (skala ocen 1-5) 

- zadanie domowe (skala ocen 1-6) 

- aktywność na lekcji (skala ocen 1-5) 

- kartkówka z trzech ostatnich lekcji (skala ocen 1-5) – nie podlega poprawie 

- testy/sprawdziany (skala ocen 1-6) 

Procentowy próg wypowiedzi pisemnych: 

Progi procentowe 
ocena 

Skrót 
nazwy 
oceny 

Oznaczenie 
cyfrowe 
oceny od do 

0% 40% niedostateczna ndst 1 

41% 55% dopuszczająca dop 2 

56% 69% dostateczna dst 3 

70% 83% dobra db 4 

84% 97% bardzo dobra bdb 5 

98% 100% celująca cel 6 

 

V. Sposób informowania o postępach lub ich braku 

- 

 

-  

-  

-  

-  
 

VI. Zasady poprawiania ocen 

Testy zapowiadane są z minimum tygodniowym wyprzedzeniem; możliwość poprawy oceny 

niedostatecznej oraz dopuszczającej; ocenę z testu można poprawić tylko jeden raz; do 

poprawy można przystąpić w ciągu dwóch tygodni od oddania testu/sprawdzianu; termin 

poprawy należy uzgodnić z nauczycielem; ocena z poprawy jest również wpisywana do 

dziennika.  

 

VII. Zasady wglądu uczniów, rodziców/opiekunów do prac pisemnych 

Testy zostają oddane w ciągu dwóch tygodni od napisania przez uczniów. Testy oraz 

kartkówki są oddawane uczniom do domu. Ważniejsze testy uczniowie oglądają podczas 

lekcji, następnie zwracają nauczycielowi. Testy napisane przez uczniów, które zostały u 
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nauczyciela po sprawdzeniu udostępniane są do wglądu na prośbę rodziców w czasie 

konsultacji indywidualnych. 

 

VIII. Ustalenia końcowe 

 

- W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest zgłosić 

się do nauczyciela, w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły, w celu 

uzgodnienia dodatkowego terminu zaliczenia zaległego materiału. 

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje oceną niedostateczną.  

- Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych, konkursach itp. 

zobowiązani są do napisania testu/sprawdzianu/kartkówki na najbliższej 

lekcji. 

- Uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do lekcji w ciągu semestru (tzn. 

brak zadania domowego, zeszytu, książki, ćwiczeń, nieopanowanie materiału 

na bieżącą lekcję). Za każde kolejne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

- Uczeń, który jest nieprzygotowany do lekcji zobowiązany jest do zgłoszenia 

tego faktu przed rozpoczęciem zajęć. 

- Za aktywność uczeń może otrzymać plus lub minus. Pięć plusów to ocena 

bardzo dobra. Trzy minusy to ocena niedostateczna. 

- Uczeń otrzymuje ocenę pozytywną na koniec semestru, jeżeli opanuje 

minimum programowe. 

- Ocena roczna uwzględnia oceny za pierwszy i drugi semestr. 

 

          

 

Opracowała nauczycielka j. angielskiego 

 Helena Gołuńska 

 

 


