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IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika 

Katarzyna Beściak-Kocur 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

I.  Co podlega ocenie 

 

1. Ocenie podlegają cztery sprawności językowe, sprawności zintegrowane oraz gramatyka       
i leksyka. 

2. Uczeń, jako osoba odpowiedzialna za swoją edukację i świadoma znaczenia 
wykształcenia prowadzi zeszyt w najbardziej efektywny dla siebie sposób, w zależności 
od stylu uczenia się i osobistych potrzeb. Zeszyt nie stanowi przedmiotu oceny. 

3. W ciągu okresu uczeń ma prawo zgłosić 2 razy (3 razy w przypadku więcej niż 3 godzin 
j. ang. tygodniowo) nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji. Nauczyciel może 
uwzględnić nieprzygotowanie zgłoszone przez ucznia przed lekcją, które wynika jedynie 
ze zdarzeń losowych. 

4. Przygotowanie każdego ucznia do lekcji obejmuje: posiadanie podręcznika, 
samodzielnie wypełnionego zeszytu ćwiczeń, zadania domowego oraz materiałów 
dodatkowych otrzymanych od nauczyciela. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed 
lekcją, w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę  niedostateczną. 

5. Uczeń nieobecny na ostatniej lekcji ma obowiązek dowiedzieć się, jaki zakres materiału 
był realizowany na tej lekcji, uzupełnić go i być z niego przygotowanym. 

 

II. Sposoby sprawdzania 

 

1. Sprawdzanie stopnia opanowania czterech sprawności językowych, gramatyki i leksyki 
przeprowadzone zostanie za pomocą odpowiednio skonstruowanych testów 
obiektywnych    i subiektywnych przy zastosowaniu jasnych i znanych uczniom 
kryteriów. 

a) testy obiektywne zawierają zadania zamknięte, takie jak: wielokrotny 
wybór,          przyporządkowanie, prawda-fałsz 

b) testy subiektywne zawierają zadania otwarte takie jak: zadania z luką, zadania 
krótkiej       odpowiedzi, zadania rozszerzonej odpowiedzi. 

2. Do testowania sprawności mówienia mogą być stosowane: dialogi oparte o typowe 
sytuacje życia codziennego, rozmowy na temat materiału stymulującego, dłuższe 
wypowiedzi         na zadany temat. 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej jako dłuższej odpowiedzi na zadany temat: 
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OCENA 

KRYTERIUM 

 
TREŚĆ 

 
SŁOWNICTWO 

 
KOMUNIKACJA 

 
POPRAWNOŚĆ 

GRAMATYCZNA  

 
PŁYNNOŚĆ 

WYMOWA, AKCENT, 
INTONACJA 

W 
zakresie treści 

wypowiedź 
można określić 

jako: 

Słownictwo 
zawarte w 

wypowiedzi 
można określić 

jako: 

Ze względu 
na zachodzącą 
komunikację, 

rozmowę (dialog, 
odgrywanie ról) lub 
wypowiedź można 

określić jako: 

Ze względu 
na poprawność 
gramatyczną, 

wypowiedź można 
określić jako: 

Ze względu 
na płynność, 

dłuższą 
wypowiedź 

można określić 
jako: 

W 
zakresie wymowy, 
akcentu i intonacji 
wypowiedź można 

określić jako: 
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Pełną, 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane 
informacje 

Bogate i 
zróżnicowane, 
pozwalające na 

swobodne 
przekazanie 
wszystkich 

wymaganych 
informacji 

Naturalną rozmowę 
zawierającą 
wyrażenia 

charakterystyczne 
dla języka 

mówionego 

Poprawną i 
zróżnicowaną pod 

względem 
zastosowanych 

struktur 

Samodzielną, 
swobodną i 

spójną 

Poprawną pod 
względem wymowy, 
charakteryzującą się 

intonacją 
przypominającą 

naturalną 
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Treściwą, 
zawierającą 
większość 

wymaganych 
informacji 

Odpowiednie dla 
przekazania 
wszystkich 
istotnych 
informacji 

Poprawna wymianę 
informacji w 

odpowiedzi na 
zadane pytania 

Poprawną w 
zastosowaniu 

charakterystycznych 
dla danego 

zagadnienia struktur 

W większej 
części 

samodzielną, 
spójną i logiczną, 

czasem 
wspomaganą 

przez nauczyciela 

Poprawną w 
zakresie 

poszczególnych 
wyrazów, 

zachowującą cechy 
intonacji 

charakterystyczne 
dla języka ang. 
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Zawierającą 
część 

wymaganych 
informacji 

Wystarczające dla 
przekazania 

najważniejszych 
informacji 

Schematyczną lecz w 
większej części 

stanowiącą logiczny 
ciąg pytań i 
odpowiedzi 

Zadowalającą w 
zakresie 

podstawowych 
struktur 

Samodzielną 
jedynie we 

fragmentach, 
wspomaganą 

przez nauczyciela 

Zrozumiałą pomimo 
niedociągnięć w 

zakresie wymowy 
niektórych 

wyrazów lub 
akcentów 
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Ubogą, 
zawierającą 

nieliczne 
wymagane 
informacje 

Ubogie, lecz 
pozwalające na 

przekazanie 
części informacji 

Niepowiązany ciąg na 
ogół zrozumiałych 
pytań i odpowiedzi 

Niepoprawną, lecz 
pozwalającą na 

zrozumienie części 
wymaganych 

informacji 

Niekompletną, 
niesamodzielną, 

wspomaganą 
przez nauczyciela 

Częściowo 
zrozumiałą pomimo 

błędnej wymowy 
niektórych 
wyrazów, 

niewłaściwego 
akcentu 
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Niezawierającą 
wymaganych 

informacji 

Zbyt ubogie dla 
przekazania 
wymaganych 

informacji 

Niekomunikatywna 
ze względu na 

niezrozumienie 
pytań lub 

nieudzielenie 
oczekiwanych 

odpowiedzi 

Niepoprawną i 
niezawierającą 

struktur wymaganych 
dla przekazania 

informacji 

Niespójną mimo 
pomocy 

nauczyciela 

Niezrozumiałą z 
powodu 

niewłaściwej 
wymowy i akcentu 
w wyrazach oraz 

zdaniach 

Z sugerowanych zestawień nauczyciel wybiera jedynie kryteria odnoszące się do 
wybranej formy wypowiedzi. Na przykład ustne streszczenie tekstu nie będzie oceniane 
pod względem zachodzącej komunikacji, lecz przekazania treści. Końcowa ocena będzie 
przybliżoną średnią poszczególnych wyników. Ocenę celującą nauczyciel wystawia 
wtedy, kiedy w zakresie wymagań zasadniczych kryteriów uczeń spełnił warunki na 
ocenę bardzo dobrą i wykazuje się  dodatkowo  interesującą treścią wypowiedzi, czy 
bardzo bogatym słownictwem). 
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3. Do testowania sprawności pisania mogą być stosowane: zadania na uzupełnianie luk           
za pomocą jednego słowa, wyrażenia, zdania lub całego akapitu, zadania na pisanie 
sterowane (zawartość treściowa określona jest w poleceniu i punktowana przy 
ocenianiu) zadania na pisanie kreatywne w określonej formie i długości. 

4. Do testowania sprawności czytania i słuchania mogą być stosowane: zadania typu 
wielokrotny wybór, przyporządkowanie, prawda-fałsz, uzupełnianie luk, 
parafrazowanie. 

5. Do testowania gramatyki i leksyki mogą być stosowane zadania typu: wielokrotny 
wybór, przyporządkowanie, prawda-fałsz, uzupełnianie luk, parafrazowanie oraz 
poprawianie błędów, tłumaczenie zdań lub części zdań. 

6. Do testowania sprawności zintegrowanych możemy stosować: zadania polegające              
na ustnym lub pisemnym streszczeniu usłyszanego lub przeczytanego tekstu; zadania 
polegające na ustnym lub pisemnym parafrazowaniu usłyszanego lub przeczytanego 
tekstu; zadania polegające na grupowej prezentacji projektu w formie ustnej lub 
pisemnej; zadania polegające na indywidualnej prezentacji projektu w formie dłuższej 
wypowiedzi ustnej      lub pisemnej oraz podobnej do maturalnej prezentacji tematu 
połączonej z dyskusją. 

 

III. Szczegółowe kryteria oceniania umiejętności przedmiotowych 

na poszczególną ocenę klasyfikacyjną 

 

Celujący: 

• znakomite opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w sposób kreatywny, 

• wypowiadanie własnego zdania, opinii, sądu; uzasadnienie swojego zdania 

• rozumienie tekstów czytanych i ze słuchu bez pomocy słownika 

• reagowanie w sytuacjach dnia codziennego w swobodny sposób 

• bezbłędne opanowanie zasad pisowni 

• prace pisemne zaliczane w terminie na oceny celujące lub bardzo dobre i celujące 

Bardzo dobry: 

• bardzo dobre opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w zakresie 

programu danej klasy 

• umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy 

• wypowiadanie własnego zdania, opinii, uzasadnienia na temat przeczytanego tekstu, 
oglądanego filmu, przerobionego zagadnienia tematycznego 

• rozumienie tekstu czytanego i słyszanego przy minimalnym użyciu słownika 

• dobra intonacja i ortografia 

• prace pisemne zaliczane w terminie na oceny bardzo dobre i dobre 

Dobry: 

• nieznaczne błędy leksykalne i gramatyczne w zakresie programu nauczania w danej 
klasie 
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• umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy 

• poprawne reprodukowanie tekstu, informacji 

• rozumienie tekstu pisanego i słyszanego ze sporadycznym użyciem słownika 

• poprawna wymowa i pisownia z nielicznymi uchybieniami nie zakłócającymi 
komunikacji 

• prace pisemne zaliczane w terminie na oceny dobre 

Dostateczny: 

• umiejętność reprodukcji oraz rozumienia tekstu o niskim stopniu trudności bez pomocy 
nauczyciela, lub odpowiedzi na pytania 

• słownictwo w zakresie podstawowym 

• nawiązanie i podtrzymywanie rozmowy w podstawowych sytuacjach dnia codziennego 

• problemy z doborem właściwych słów 

• prace pisemne zaliczane w terminie 

Dopuszczający: 

• opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu wiedzy minimum 

• wypowiedzi ograniczają się do podstawowych reakcji dnia codziennego 

• umiejętność samodzielnego napisania kilku zdań na podstawie omawianego tematu 
lekcji 

• wykonywania prostych ćwiczeń wg podanego wzoru z pomocą nauczyciela 

• umiejętność reprodukcji prostego tekstu z dopuszczalnymi błędami leksykalnymi                  
i gramatycznymi 

• liczne dopuszczalne uchybienia fonetyczne i intonacyjne 

• prace pisemne zaliczane w terminie 

Niedostateczny: 

• nie potrafi krótko wypowiedzieć się na tematy przewidziane programem szkolnym 
nawet     z pomocą nauczyciela 

• nie rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów 

• brak odpowiedzi lub odpowiedź w znacznym stopniu odbiegająca od zadanego pytania 

• bardzo ograniczona znajomość słownictwa i struktur językowych 

• bardzo liczne błędy językowe zakłócające komunikację 

• prace pisemne nie zaliczone w terminie 
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IV. Wystawianie oceny 

 

Skala ocen wyrażona jest procentowo: 

• 100%  - ocena celująca 

• 99% - 90%- ocena bardzo dobra 

• 89% - 80%- ocena dobra 

• 79% - 60% - ocena dostateczna 

• 59%- 51% - ocena dopuszczająca 

• 50 % i poniżej - ocena niedostateczna 

 

 

V. Ocenianie bieżące i śródroczne, roczne 

 

1. Uczeń uzyskuje oceny za: rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu czytanego, 
pisanie, gramatykę i leksykę, pracę projektową, zadanie domowe, aktywność i konkursy. 

2. Oceny śródroczną i roczną nauczyciel ustala na podstawie ocen uzyskanych w wyniku 
co najmniej 3 sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

       Ocena za aktywność : 3 (+)- ocena bdb, 3 (-) – ocena ndst. 

3. Uczeń ma obowiązek przystąpić do wszystkich sprawdzianów i innych form wskazanych 
przez nauczyciela. Sprawdzian obejmuje większy zakres materiału (np. rozdział) i musi 
być zapowiedziany z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki są obowiązkowe, 
mogą być niezapowiedziane z 3 ostatnich lekcji lub zapowiedziane i w takich 
przypadkach obejmują materiał ustalony przez nauczyciela. 

4. Uczeń, który w trakcie sprawdzianu wiedzy i umiejętności pracuje nieuczciwie lub nie 
dostosowuje się do zasad ustalanych przez nauczycieli (dopuszczając się plagiatu, 
niesamodzielnej pracy podczas sprawdzianu lub kartkówki) otrzymuje ocenę 
niedostateczną bez możliwości poprawy. 

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce (do 5 dni roboczych lub nieobecny na 
pojedynczych lekcjach) ma obowiązek  rozliczyć się ze znajomości materiału będącego 
przedmiotem sprawdzianu lub kartkówki niezwłocznie po powrocie do szkoły. 

6. Przy nieobecności przekraczającej 5 dni roboczych uczeń ma obowiązek zaliczyć 
sprawdzian lub inną formę pisemną wskazaną przez nauczyciela w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły. 
Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało otrzymaniem oceny niedostatecznej 
z pracy pisemnej. 

7. W wyjątkowych przypadkach (np. spowodowanych dłuższą chorobą) nauczyciel może 
uzgodnić z uczniem inny termin sprawdzianu. Forma sprawdzenia wiadomości może 
być ustna lub pisemna, może trwać od 15 do 90 minut. 

8. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną  ze sprawdzianu  lub pracy kontrolnej 
pisanej w pierwszym terminie, obejmującej szerszy zakres materiału niż z 2-3 ostatnich 
lekcji, w terminie ustalonym przez nauczyciela. Do poprawy uczeń może przystąpić tylko 
raz. Ocena uzyskana z poprawy pracy zostaje wpisana do dziennika lekcyjnego obok 
oceny uzyskanej w pierwszym terminie. 
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9. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie lub kartkówce uczeń 
traci prawo do poprawy tego sprawdzianu bądź kartkówki, jeśli uzyskał z niej w 
dodatkowym terminie ocenę niedostateczną. 

10. Ocena śródroczna jest średnią ważoną wszystkich ocen bieżących. Jeżeli uczeń nie 
przystąpi do obowiązkowych form zaliczenia materiału to ocena śródroczna lub 
końcoworoczna może zostać obniżona.  

11. Ocena końcoworoczna odzwierciedla sumę dokonań ucznia w ciągu całego roku 
szkolnego, uwzględniając pierwsze i drugie półrocze. 

12. Waga poszczególnych ocen przedstawia się następująco: 
 

• zadania domowe – waga 1 
• zadania domowe pisemne na poziomie rozszerzonym – waga 2 
• słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie w klasie na poziomie podstawowym– 

waga 2 
• czytanie i słuchanie ze zrozumieniem na poziomie rozszerzonym - waga 3 
• pisanie w klasie na poziomie rozszerzonym – waga 3 
• aktywność –waga 2 
• kartkówki – waga 3 
• wypowiedź  ustna, prezentacje – waga 3 
• testy leksykalno – gramatyczne – waga 5 
• finaliści i laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych – waga 5 

 

13. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następującą skalę: 
• ocenę celującą uczeń może otrzymać osiągając średnią powyżej 5,0 (uczeń jest 

zaangażowany w projekty, konkursy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, 
ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel po uwzględnieniu osiągnieć ucznia);  

• 4,75 i wyżej ocena bardzo dobra 

• 3,75 – 4,74 ocena dobra 

• 2,75 – 3,74 ocena dostateczna 

• 1,75 – 2,74 ocena dopuszczająca 

• 1 – 1,74 ocena niedostateczna 

 

VII. Sposoby postępowania z uczniami o specyficznych trudnościach 

w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) 

Dostosowanie metod nauczania i oceniania (średnia ważona) do zaleceń Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej (np. wydłużenie czasu pracy ucznia). 

 

VI. Sposoby postępowania z uczniami zdolnymi 

 

Zlecanie dodatkowych zadań językowych (np. przeczytanie i zrelacjonowanie przeczytanej 
lektury, dodatkowe testy leksykalno-gramatyczne wykraczające poza nauczany materiał), 
zachęcanie i wspieranie uczniów przygotowujących się do konkursów i Olimpiady 
przedmiotowej. 
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Aneks PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

na okres zdalnego nauczania 

 

Nauczanie zdalne wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz 
monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma 
realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.  

Dotychczasowe zapisy w PZO nadal obowiązują, ale wprowadza się następujące modyfikacje: 

Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestnictwo w procesie zdalnego nauczania. 

  

Uczeń ma obowiązek rzetelnego przygotowania się do lekcji, co oznacza: prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego, odrobienie zadania domowego i pracy zlecanej przez nauczyciela oraz 
odsyłanie ich w formie elektronicznej uzgodnionej z nauczycielem do weryfikacji lub oceny.  

 

Nauczyciel może komunikować się z uczniem i przekazywać treści nauczania oraz weryfikować 
stan przygotowania ucznia z wykorzystaniem następujących narzędzi: dziennik elektroniczny 
lub wybrane komunikatory internetowe jak np. Skype, Messenger itp. 

 

 

W przypadku nauczania zdalnego ocenia się: 

odpowiedź ustną (nagranie audio/wideo) – waga: 1 

odpowiedź ustną (na żywo/ streaming) – waga: 2 

wypowiedź pisemną – waga: 1 

projekt – waga: 1 

zadanie zlecone – waga: 1 

prezentację – waga: 1 

aktywność w realizacji zadań - waga: 1 

 

Dopuszcza się formy sprawdzania wiedzy uczniów z wykorzystaniem stron internetowych, jak 
na przykład epodreczniki.pl, quizizz.com, quizlet.com i tym podobnych, a ocena otrzymana 
może być wpisana jako ocena ze sprawdzianu/kartkówki z wagą 1.  

Po powrocie do szkoły uczniowie mogą być przetestowani z zakresu materiału przerobionego 
w okresie nauczania zdalnego w standardowej formie odpowiedzi, kartkówki lub sprawdzianu. 

Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje minusem lub oceną niedostateczną.  

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie nauczania 
zdalnego w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 


