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IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Angielskiego 

 

Nauczyciel: Barbara Bryś-Marszałek 

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:  

 

1. Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie wytycznych zawartych 

w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

w szkołach publicznych, a także Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 3 ust.3 i ust. 4. 

 

2.Statut Szkoły : Rozdział XIII Ocenianie Wewnątrzszkolne.  

 

3.Podstawa Programowa. 

 

Nauczanie języka angielskiego odbywa się według programów, których wybór uzależniony 

jest od wyników testu poziomującego, przeprowadzonego na pierwszej lekcji języka 

angielskiego w klasie pierwszej. 

 

 

Formy oceniania postępów uczniów: 

 

Wiadomości i umiejętności uczniów sprawdzane są w formie ustnej, pisemnej oraz w formie 

wykonywanych przez uczniów zadań praktycznych.  Ocenianie postępów uczniów jest 

dokonywane systematycznie i przyjmuje następujące formy: 

 

 Prace klasowe lub testy obejmujące materiał gramatyczno- leksykalno-

komunikacyjny z działów tematycznych tzw. unitów lub ich części (w przypadku, gdy dany 

unit jest zbyt obszerny). Są one zapowiadane i zapisane w dzienniku internetowym  

z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych. Nie wymagają 

uprzedniego zapowiedzenie przez nauczyciela.  

 Odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych. Celem 

odpowiedzi ustnych jest sprawdzenie opanowania materiału leksykalnego, poziomu 

umiejętności komunikacyjnych oraz znajomości i umiejętność zastosowania reguł 

gramatycznych. Mogą mieć również formę krótkich dialogów sytuacyjnych pomiędzy 

uczniem, a nauczycielem lub dłuższej wypowiedzi ustnej ucznia ( opowiadanie, streszczenie, 

prezentacja określonego tematu). Nie stosuje się limitu odpowiedzi ustnych dla danego 

ucznia w semestrze. 
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 Prace pisemne na zadany przez nauczyciela temat. Uczeń ma tydzień czasu na 

napisanie wypracowania. Nauczyciel może wymagać również, aby uczeń potrafił się 

wypowiedzieć ustnie na dany temat; 

 Testy sprawdzające umiejętności rozumienia ze słuchu oraz czytania ze 

zrozumienie, a także tworzenia wypowiedzi pisemnych (rozprawka, artykuł, list, opis, 

opowiadanie). Odbywają się bez wcześniejszego zapowiedzenia przez nauczyciela. 

 Aktywność ucznia. Zaangażowanie ucznia w realizację zadań  może być nagradzane 

„+”, natomiast brak zaangażowania „-”. Za każde trzy zdobyte „+” uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą, za trzy „-” ocenę niedostateczną. Uczeń może otrzymać także „-” za 

każdorazowy brak zeszytu, podręcznika, bądź innych wymaganych materiałów (dodatkowe 

kserówki od nauczyciela). 

 

Skala i kryteria oceniania: 

 

 W przypadku prac klasowych, kartkówek, wypowiedzi pisemnych, testów oraz testów 

sprawdzających umiejętności rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumienie obowiązuje 

następująca  skala oceniania: 

 

0% - 49%   niedostateczny 

50% -57%  dopuszczający 

58%-59%  + dopuszczający 

60%-62%  -dostateczny 

63%-71%  dostateczny 

72%-77%  + dostateczny 

78%-79%  -dobry 

80%-86%  dobry 

87%  + dobry 

88%-89%  -bardzo dobry 

90%-100% bardzo dobry 

 

 W przypadku odpowiedzi ustnej ocenia się płynność, komunikatywność dobór 

słownictwa, a także poprawność gramatyczną 

 

 W przypadku oceny prac pisemnych (zadanych na lekcji bądź prac domowych) brana 

jest po uwagę poprawność gramatyczna, stylistyczna i ortograficzną; kompozycję pracy oraz 

zgodność treści z tematem. 

 

 Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz rocznej z języka angielskiego jest 

średnia obliczana w następujący sposób: 

 

Ocena dopuszczająca średnia  1,76 

Ocena dostateczna średnia   2,76 

Ocena dobra średnia    3,76 

Ocena bardzo dobra średnia   4,76 

 

• W przypadku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej dopuszcza się stosowanie oceny 

ważonej na następujących zasadach:  
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waga 5 – sprawdzian, ocena z I półrocza (wpisywana w drugim półroczu) 

waga 4 – wypowiedź ustna 

waga 3-  wypowiedź pisemna, kartkówka 

waga 2– aktywność 

waga 1 – krótkoterminowe zadania domowe  

 

! Nauczyciel wystawiając ocenę sugeruje się powyższą tabelą, jednak zgodnie z WO, to 

nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o ocenie. 

 

 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny:  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- jest laureatem konkursów językowych o zasięgu wojewódzkim lub finalistą olimpiad 

przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół średnich 

- bierze udział w konkursach szkolnych z języków obcych i zajmuje czołowe miejsca 

-uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z języków obcych 

-poprawnie rozwiązuje testy i ćwiczenia wykraczające poza program klasy 

-biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w mowie i piśmie 

-z prac klasowych otrzymuje tylko oceny celujące i bardzo dobre 

-bez trudu rozumie język sytuacyjny, wypowiedzi nauczyciela i kolegów, nagrania 

autentyczne wykraczające poza program nauczania 

-czyta ze zrozumieniem teksty spoza podręcznika np. czasopisma młodzieżowe, literaturę 

obcojęzyczną 

-z właściwą intonacją i akcentem czyta teksty spoza podręcznika 

-samodzielnie wykonuje prace dodatkowe (referaty, opisy) 

-jest zawsze przygotowany do lekcji 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

-potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnych tekstach i rozmowach 

-potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną 

-z łatwością potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

-potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

-mówi spójnie bez zawahań 

-dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli 

-umie w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji 

-potrafi napisać wypracowanie zawierające pełne zdania, trudne struktury gramatyczne  

i wyszukane słownictwo, zawiera wszystkie istotne punkty wyrażające jego myśli 

-używa prawidłowej pisowni i interpunkcji 

-z prac klasowych otrzymuje oceny bardzo dobre 

-jest zawsze przygotowany do lekcji 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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-zazwyczaj potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

-potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji 

-potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem 

-potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

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

-można go zrozumieć bez trudności 

-pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne 

-w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele 

miejsca 

-używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji 

-z prac klasowych otrzymuje przeważnie oceny dobre 

-jest zawsze przygotowany do lekcji 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

-potrafi zazwyczaj zrozumieć sens prostych tekstów i rozmów 

-potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w tekstach i rozmowach 

-zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela 

-zazwyczaj udaje mu się z powodzeniem przekazać informacje 

-w mowie popełnia sporo zauważalnych błędów, ale można go zrozumieć 

-operuje prostymi strukturami gramatycznymi-potrafi budować spójne proste zdania 

-czasami używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

-stara się być zawsze przygotowany do lekcji 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

-pracuje na lekcji odtwórczo (przepisuje ćwiczenia z tablicy, wykonuje najprostsze omówione 

wcześniej ćwiczenia, często przy znacznej pomocy nauczyciela) 

-zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi 

-dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa dla wyrażenia myśli 

-rzadko zabiera głos w dyskusji 

-można go zrozumieć z pewną trudnością 

-prace klasowe pisze na oceny dopuszczające, czasami na niedostateczne 

-stara się być zawsze przygotowany do lekcji 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

-w większości przypadków jest nieprzygotowany do lekcji, nie przynosi podręcznika, ćwiczeń 

lub zeszytu 

-rzadko odrabia prace domowe- 

nie udziela wypowiedzi lub jego wypowiedź jest niezrozumiała i nie na temat 

-popełnia bardzo poważne błędy w mowie i piśmie 

-nie bierze udziału w lekcji 

-nie wykazuje zainteresowania przedmiotem i chęci poprawienia oceny 

-prace klasowe pisze na oceny niedostateczne 
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Tryb poprawiania ocen 

 

 Każdą ocenę niedostateczną lub dopuszczającą uczeń może poprawić  

w terminie uzgodnionym pomiędzy uczniem a nauczycielem. Dopuszcza się poprawę 

w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły. 

 Uczeń nieobecny z powodu choroby ma dwa tygodnie na nadrobienie zaległości, jak 

również może indywidualnie z nauczycielem uzgadniać harmonogram zaliczeń, 

szczególnie w przypadku dłuższej choroby 

 W przypadku, gdy uczeń nie stawi się na poprawę w ustalonym wcześniej terminie 

nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę śródroczną lub roczną o jeden stopień. 

 Ocena z poprawy liczona jest jako kolejna ocena cząstkowa. 

 Oszukiwanie i odpisywanie podczas prac pisemnych skutkuje oceną niedostateczną 

bez możliwości poprawy. 

 

Ustalenia dotyczące nieprzygotowań do zajeć edukacyjnych 

 

 Uczeń ma prawo zgłosić trzy nieprzygotowania w ciągu semestru (zgłaszane w trakcie 

sprawdzania listy obecności przez nauczyciela lub na początku zajęć). 

 Nieprzygotowanie, które zgłasza uczeń jest odnotowywane w dzienniku 

elektronicznym. 

 Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie materiału z trzech ostatnich zajęć 

edukacyjnych lub brak krótkoterminowej pracy domowej.  

 W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania, może zostać 

spytany i otrzyma ocenę adekwatną do stanu posiadanej wiedzy. 

 W przypadku zatajenia braku pracy domowej uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

 W przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach (np. z powodu choroby) może 

on być nieprzygotowany (nawet jeśli wykorzystał „nieprzygotowanie”), ale jest 

zobowiązany do uzupełnienia przerobionego na zajęciach materiału w ciągu dwóch 

tygodni od powrotu do szkoły. 

 Uczeń nieobecny tylko na 1-2 zajęciach ma obowiązek dowiedzieć się co było na 

lekcji, odrobić zadanie domowe i być przygotowany na lekcję bieżącą według 

harmonogramu. 

 

Szczegółowe kwestie dotyczące oceniania i zaliczenia przedmiotu: 

 

 Uczeń może otrzymać ocenę na zajęciach edukacyjnych za pracę na lekcji 

(indywidualną, w parach bądź grupach) w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. 

Jeżeli uczeń nie wykona zadanych przez nauczyciela zadań, może uzyskać ocenę 

niedostateczną.  

 W przypadku nieobecności nauczyciela lub uczniów (wycieczka, wyjście klasowe) w 

dniu zapowiedzianego sprawdzianu, pracy pisemnej, zostaje on przesunięty na kolejną 

lekcję. 

 Pisemny sprawdzian wiadomości powinien zostać zapowiedziany uczniom z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem nauczyciel zobowiązany 

jest do przeprowadzenia lekcji powtórzeniowej, podania zakresu materiału i formy 

pracy kontrolnej. 
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 Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w terminie do 2 tygodni od 

daty pisania danej pracy. W przypadku przekroczenia przez nauczyciela tego terminu 

do dziennika mogą zostać wpisane tylko oceny satysfakcjonujące uczniów. 

 Jeśli nieobecność ucznia na pracy klasowej/teście jest nieusprawiedliwiona, wówczas 

uczeń przystępuje do jego napisania na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły. Jeśli 

do napisania testu nie przystąpi- otrzyma ocenę niedostateczną.  

 Wszelkiego rodzaju prace pisemne są obowiązkowe. Jeśli uczeń z przyczyn losowych 

nie może pisać wraz z klasą w pierwszym terminie (nieobecność usprawiedliwiona) 

powinien to uczynić w przeciągu 1-2 tygodni po powrocie do szkoły lub w innym 

uzgodnionym z nauczycielem terminie. W przypadku, gdy uczeń nie stawi się na 

wyznaczony przez nauczyciela termin pracy pisemnej, traci on prawo do jej 

poprawiania. 

 Oszukiwanie i odpisywanie podczas prac pisemnych skutkuje oceną niedostateczną 

bez możliwości poprawy. 

 Oddawanie prac pisemnych napisanych niesamodzielnie, bądź będących plagiatami  

z Internetu równa się ocenie niedostatecznej bez możliwości poprawy.  

 Obowiązkiem ucznia jest posiadanie i aktywne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

który powinien być uzupełniany w razie nieobecności. Brak uzupełnionego zeszytu 

skutkuje obniżeniem oceny semestralnej lub rocznej. Uczeń powinien prowadzić 

zeszyt czytelnie i schludnie. Uczniowie ze znaczną dysgrafią omawiają indywidualnie 

sposób prowadzenia notatek.  

 Za udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach anglojęzycznych uczeń zostaje 

nagrodzony oceną bardzo dobrą lub celującą. 

 

Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach: 

 

• Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia są jawne dla niego jak również dla 

rodziców/prawnych opiekunów. 

• Nauczyciel zobowiązany jest do wpisywania ocen ucznia do dziennika elektronicznego 

na bieżąco. 

• Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o proponowanej ocenie śródrocznej lub 

rocznej na dwa tygodnie przed klasyfikacją. 

• W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną na półrocze bądź koniec roku nauczyciel 

informuje o tym ucznia oraz jego rodziców/prawnych opiekunów na miesiąc przed 

klasyfikacją w formie ustnej, pisemnej lub poprzez wychowawcę klasy. 

 

W czasie lekcji uczeń nie używa telefonu, nie żuje gumy, wykonuje polecenia nauczyciela i z 

szacunkiem odnosi się do pozostałych osób przebywających w sali.  

 

We wszystkich kwestiach nie ujętych w powyższych punktach obowiązują odpowiednie 

zapisy lub indywidualne ustalenia między nauczycielem, a uczniem. 

 

 

 

 

 


