
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

klasy IV-VIII szkoły podstawowej 

 

 
Ogólne zasady oceniania  
1) Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2) Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 

przedmiotowy, przybory do pisania.  

3) Ocenie podlegają: aktywność na zajęciach, wiadomości i umiejętności, zaangażowanie na 

lekcji, estetyka prac (projektów).  

4) Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany, kartkówki, aktywność na zajęciach, odpowiedzi 

ustne, zadania domowe, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, wykonane projekty.  

5) Kartkówki mogą, ale nie muszą być zapowiadane, obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji.  

6) Negatywną ocenę (niedostateczny, dopuszczający) ze sprawdzianu można poprawić po 

wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem terminu oraz zakresu materiału, lecz nie później 

niż do 2 tygodni po sprawdzianie.  

7) Uczeń nieobecny na sprawdzianie (kartkówce) ma obowiązek nadrobienia go w ciągu 

tygodnia, konsultując termin z nauczycielem . W przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności w umówionym terminie uczeń otrzymuje do dziennika „0”. W wyjątkowych 

sytuacjach (np. długa choroba, sytuacja losowa) termin oraz forma sprawdzianu ustalane są 

indywidualnie.  

8) Gdy uczeń został przyłapany na ściąganiu lub innym oszustwie w trakcie sprawdzianu, 

kartkówki lub podczas odrabiana pracy domowej otrzymuje ocenę niedostateczną.  

9) Uczeń regularnie prowadzi zeszyt. Wszelkie braki spowodowane nieobecnością na lekcji 

powinny zostać uzupełnione.  

10) Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji za wyjątkiem 

wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. Przez nieprzygotowanie do lekcji 

rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do 

lekcji. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie po wejściu do klasy, wyraźnie i jasno wyrażając taką 

wolę. Należy to zrobić przed rozpoczęciem prowadzenia lekcji przez nauczyciela, np. po 

powitaniu i sprawdzeniu obecności, przed kartkówką, wezwaniem do odpowiedzi. Zgłaszanie 

nieprzygotowania w innej sytuacji (np. na korytarzu, podczas sprawdzania zadania domowego) 

nie będzie uznawane.  

11) Aktywność na zajęciach jest nagradzana plusami (5 plusów – ocena celująca, trzy plusy-

ocena bardzo dobra), brak aktywności, przygotowania do lekcji, zadania domowego oznacza 

otrzymanie minusa (3 minusy – ocena niedostateczna).  

Ocena sprawdzianów i kartkówek:  
100% - 95%- ocena celująca  

94% - 88% - ocena bardzo dobra  

87% - 65% - ocena dobra  

64% - 45% - ocena dostateczna  

44% - 30% - ocena dopuszczająca  

29% - 0% - ocena niedostateczna 



Aneks do PSO z j. angielskiego dotyczący uczniów z Ukrainy 

 

Uczeń obcokrajowiec to niezaprzeczalnie uczeń o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Należy zatem dostosować wymagania z języka angielskiego do jego 

indywidualnych potrzeb i możliwości, stwarzając tym samym dogodne warunki do jego 

edukacji i rozwoju. Aby ocenianie takiego ucznia stanowiło rzetelną informację o jego 

postępach i pełniło funkcję motywującą do dalszej nauki, niezbędne jest spełnienie 

poniższych warunków:  

 ustalenie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego, które będą dostosowane do 

stopnia znajomości przez ucznia języka polskiego,  

 ścisła współpraca nauczycieli „przedmiotowców” -wymiana informacji nt. 

skutecznych form i metod pracy, postępów w nauce, 

  stworzenie odpowiedniej atmosfery w klasie międzykulturowej, sprzyjającej 

tolerancji i zrozumieniu specjalnych potrzeb ucznia obcokrajowca 

  stosowanie różnorodnych narzędzi służących sprawdzaniu wiedzy i umiejętności 

dostosowanych do poziomu opanowania języka angielskiego (np. testy wyboru, wykresy, 

mapy itp.),  

 stosowanie języka instrukcji przy formułowaniu zadań ( krótkie, proste, jasne 

komunikaty typu: przeczytaj, wybierz, dopasuj, narysuj itp.)  

 uwzględnienie w ocenie zaangażowania w pracę, podejmowania prób rozwiązania 

zadania lub problemu; nigdy na etapie początkowym nie należy oceniać strony językowej – 

dopuszczamy błędy gramatyczne, składniowe, ortograficzne – najważniejsza jest 

komunikacja, czyli zaakceptowanie każdej informacji świadczącej o zrozumieniu przez 

ucznia tematu, zadania itp., 

  stosowanie oddzielnych kryteriów oceny prac ucznia obcokrajowca,  

 uwzględnienie w kryteriach oceniania postępów ucznia – powinno to mieć 

odzwierciedlenie w ocenie. Należy unikać stawiania demotywujących ocen niedostatecznych, 

a w przypadku jej postawienia zawsze starać się stwarzać warunki do poprawy takiej oceny. 

  badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia obcokrajowca/ ucznia 

powracającego z zagranicy, np. czy bariera językowa nie spowodowała utraty motywacji i w 

konsekwencji niepowodzeń szkolnych,  

 uwzględnianie warunków bytowych ucznia w przypadku powtarzających się 

nieprzygotowań do zajęć.  
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