
Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 w Opolu 

 

I. Cele oceniania 

 

1. Ocena ma charakter informacyjny – nie jest karą ani nagrodą. 

2. Wszystkie oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów), jak i 

nauczycieli. 

3. Ocenianie ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o stanie jego osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego, 

b) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

c) pomoc uczniowi w planowaniu kolejnych etapów nauki przedmiotu, 

d) motywowanie ucznia do systematycznej pracy. 

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu 

 

1. Prace pisemne: 

a) testy – obejmujące większe partie materiału, określonego przez nauczyciela z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o teście powinna być zapisana w dzienniku 

lekcyjnym; 

b) kartkówki – dotyczące materiału z ostatnich zajęć lekcyjnych lub z trzech ostatnich 

tematów, realizowanych podczas maksymalnie pięciu ostatnich jednostek lekcyjnych. 

Kartkówki takie nie muszą być zapowiadane; 

c) kartkówki w ramach Szkolnego Konkursu Językowego, przeprowadzane na zasadach 

określonych w Regulaminie Szkolnego Konkursu Językowego, z którym uczniowie są 

zapoznawani na początku roku szkolnego. 

2. Odpowiedzi ustne, 

3. Prace domowe, 

4. Karty pracy wykonywane podczas zajęć, 

5. Prace projektowe, 

6. Aktywność ucznia podczas lekcji. 

 

III. Skala ocen 

 

1. Prace uczniów oceniane są według następującej skali procentowej: 

 

a) niedostateczny 0% - 29%;  

b) dopuszczający 30% - 49%   

c) dostateczny 50% - 74%, 

d) dobry 75% - 89%, 

e) bardzo dobry 90% - 98%, 

f) celujący 99% - 100%. 



III.I. Średnia ważona 

 

1. W ocenianiu obowiązuje zasada średniej ważonej: 

a) Testy – waga 5; 

b) Kartkówki – waga 3; 

c) Prace długoterminowe/projektowe, wypracowania – waga 2; 

d) Zadania domowe, odpowiedzi ustne, karty pracy, aktywność podczas lekcji – waga 1. 

 

 

IV. Nieprzygotowanie do zajęć 

 

1. Dwukrotnie w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 

Nieprzygotowanie zgłasza się przed lekcją lub podczas sprawdzania listy obecności. 

Nieprzygotowanie obejmuje: 

a) nieprzygotowanie do odpowiedzi (z zakresu trzech ostatnich tematów), 

b) brak podręcznika, 

c) brak ćwiczeń, 

d) brak zeszytu, 

e) brak odbitki ksero, którą należało mieć przy sobie. 

2. Nieprzygotowanie do zajęć NIE OZNACZA nieprzygotowania do zapowiedzianych prac 

kontrolnych. 

3. Dwukrotnie w semestrze uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego. Nie dotyczy to 

zadań domowych długoterminowych z określoną wcześniej datą oddania. 

4. Uczeń, który danego dnia na tzw. szczęśliwy numerek, powinien zgłosić to nauczycielowi 

przed lekcją lub w trakcie sprawdzania listy obecności. Szczęśliwy numerek zwalnia  

z niezapowiedzianej kartkówki lub odpytywania, nie zwalnia natomiast z posiadania zadania 

domowego oraz pisania uprzednio zapowiedzianych testów. 

5. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie lub brak zadania domowego po wywołaniu  

do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 

6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić nieodrobione zadanie domowe i przyswoić materiał, którego 

nie opanował na zajęciach. 

 

 

V. Ocenianie aktywności ucznia podczas lekcji 

 

1. Aktywność ucznia może być oceniana w czasie lekcji plusami ,,+" lub minusami „-”. Pięć 

plusów daje ocenę bardzo dobrą, natomiast za pięć minusów uczeń dostaje ocenę 

niedostateczną. 

2. Plusy i minusy nauczyciel zapisuje osobiście i podpisuje po lekcji w przeznaczonej do tego 

tabeli w zeszycie ucznia. 

3. Plus otrzymuje uczeń, który zgłasza się wielokrotnie do odpowiedzi w czasie lekcji (pod 

warunkiem, że podaje poprawne odpowiedzi) i wykonuje poprawnie prace zadane przez 

nauczyciela w czasie lekcji. Minus otrzymuje uczeń, który nie wykonuje prac zadanych przez 

nauczyciela w czasie lekcji i który kilkukrotnie nie potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi  

na pytanie. 

 



VI. Zasady poprawiania osiągnięć  

 

1. Uczeń może poprawiać zapowiedziane testy. Można poprawić dowolną ocenę (nie tylko 

niedostateczną).  

2. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą korzystać  

z indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym, odbywających się raz w tygodniu,  

podczas tzw. godziny dostępności.  

3. Po każdym teście dokonuje się analizy błędów i poprawy.  

4. Uczeń, który opuścił test z przyczyn usprawiedliwionych lub chce poprawić otrzymaną ocenę, 

może napisać poprawę w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas 

wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.  

5. Zapowiedziany sprawdzian uczeń musi zaliczyć lub poprawić: 

a) w ciągu dwóch tygodni w przypadku nieobecności usprawiedliwionej chorobą lub zdarzeniem 

losowym;  

b) w przypadku nieobecności nieuzasadnionej, zapowiedziany sprawdzian trzeba zaliczyć  

na najbliższych zajęciach. (Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki, odrobić zadanie domowe oraz 

być przygotowanym z tematu, który jest omawiany na zajęciach, na których zalicza sprawdzian).  

6. Praca niesamodzielna (ściąganie) skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej bez 

możliwości poprawy. 

 

 

VII. Informowanie uczniów i rodziców o osiągnieciach ucznia 

 

1. Nauczyciel – uczeń: 

a) nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;  

b) uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej 

oceny, jeśli wyrazi taką chęć. 

 

2.  Nauczyciel – rodzic:  

a) rodzic może uzyskać informacje o postępach w nauce dziecka podczas wywiadówek lub 

indywidualnych konsultacji (w czasie cotygodniowej godziny dostępności). 

 

VIII. Wymagania na poszczególne oceny 

 

 

1. Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie spełnia podanych niżej kryteriów uzyskiwania ocen pozytywnych. Nie potrafi 

samodzielnie budować wypowiedzi ustnych, reprodukować ich lub budować na drodze 

naśladowania. Błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne zupełnie zacierają intencje 

komunikacyjne. Uczeń nie rozumie informacji przekazywanych audialnie i audiowizualnie.  

Nie wykonuje prac domowych, nie wykazuje zainteresowania różnymi formami pracy  

na zajęciach, jest niesystematyczny. 

 



2. Ocena dopuszczająca: 

Wypowiedzi ucznia są bardzo ograniczone, odpowiada na pytania jednym słowem. Uczeń  

w ograniczonym stopniu rozumie intencje rozmówcy i polecenia nauczyciela, często muszą 

być poparte gestem. Niewielka samodzielność pracy, nawet z pomocą nauczyciela uczeń ma 

poważne problemy z wykonaniem poleceń. Uczeń wykazuje małe zainteresowanie zajęciami– 

rzadko odrabia prace domowe i uczestniczy w pracy na lekcji. Bardzo często jest 

nieprzygotowany do zajęć i nie robi notatek, które podaje nauczyciel. 

 

3. Ocena dostateczna: 

Wypowiedzi ucznia są komunikatywne, choć liczba popełnianych błędów w znacznym stopniu 

utrudnia komunikację. Uczeń stosuje ubogie słownictwo i popełnia liczne błędy leksykalne  

i gramatyczne. Uczeń miewa kłopoty z poprawną wymową, często potrzebuje pomocy 

nauczyciela. Uczeń rozumie intencje rozmówcy, choć nie potrafi wyszukać szczegółowych 

informacji. Ma również problemy ze zrozumieniem przeczytanych lub wysłuchanych tekstów. 

Uczeń wykazuje zmienną aktywność na lekcjach, nie pracuje systematycznie. 

 

4. Ocena dobra: 

Uczeń rozumie ogólny sens przeczytanych i wysłuchanych tekstów i potrafi wyszukać w nich 

potrzebne informacje. Chętnie uczestniczy w lekcjach, jest aktywny - zadaje pytania oraz 

udziela szczegółowych odpowiedzi. Wypowiedzi ucznia zawierają nieznaczną liczbę błędów 

leksykalnych, fonetycznych i gramatycznych, które nie utrudniają komunikacji. Zdarza mu się 

być nieprzygotowanym do lekcji, ale próbuje szybko nadrobić zaległości. 

 

5. Ocena bardzo dobra: 

Uczeń wykazuje się dokładną i pełną znajomością materiału przedstawionego na poprzednich 

zajęciach. Aktywnie uczestniczy w lekcji, tworzy samodzielnie i poprawnie językowo 

wypowiedzi. W pełni rozumie przeczytane i wysłuchane teksty, potrafi zdobyć potrzebne 

informacje i wykorzystać je w rozmowie lub w krótkiej pisemnej wypowiedzi. Posiada szeroki 

zasób słownictwa, które potrafi wykorzystać do stworzenia pełnej wypowiedzi na zadany 

temat. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji i nie ma żadnych zaległości w nauce. 

 

6. Ocena celująca: 

Uczeń w pełni opanował materiał przedstawiony na zajęciach. Charakteryzuje się bogactwem 

języka i swobodą wypowiedzi w mowie i piśmie, jest w pełni komunikatywny. Uczeń 

wykazuje znajomość słownictwa oraz materiału wykraczający poza zajęcia z nim 

przeprowadzone. Prawidłowo rozumie wypowiedzi nauczyciela i dłuższe komunikaty. Uczeń 

jest zawsze przygotowany do lekcji, uczestniczy w każdym ćwiczeniu i często wykonuje prace 

dodatkowe. Na lekcjach jest zawsze aktywny, sumienny i obowiązkowy. Bierze udział  

w przedmiotowych konkursach zarówno wewnątrzszkolnych jak i zewnętrznych. 

 

IX. Kontrakt z uczniem 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie, zgodnie z kryteriami oceniania.  

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w PSO formy aktywności ucznia.  

3. Zapowiedziane prace klasowe (testy, zapowiedziane kartkówki, kartkówki w ramach SKJ) 

są obowiązkowe.  



4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi napisać ją po powrocie 

do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem.  

5. Chęć poprawy niesatysfakcjonującej oceny uczeń musi zgłosić nauczycielowi w ciągu 

tygodnia od dnia jej uzyskania. 

6. Do poprawy można podchodzić jeden raz.  

7. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.  

8. Prace nadobowiązkowe podlegają ocenie według standardowych kryteriów opisanych  

w PSO.  

9. W ciągu semestru uczeń ma prawo dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji oraz 

brak zadania domowego. Należy to zrobić na początku lekcji lub podczas sprawdzania 

listy obecności. 

10. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych testów i kartkówek, z brak zadania – 

długoterminowych prac domowych z ustalonym na konkretny dzień terminem oddania.  

11. Nauczyciel nie zadaje uczniom pracy domowej na weekend, chyba że – wspólnie z grupą 

– postanowią inaczej. 

12. Nieobecność ucznia na zajęciach nie zwalnia go z obowiązku uzupełnienia wiadomości.  

W razie dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, termin nadrobienia zaległości uczeń 

ustala z nauczycielem.  

13. Aktywność ucznia może być oceniana w czasie lekcji plusami ,,+" lub minusami „-”.  

Pięć plusów daje ocenę bardzo dobrą, natomiast za pięć minusów uczeń dostaje ocenę 

niedostateczną.  

14. Plus otrzymuje uczeń, który zgłasza się wielokrotnie do odpowiedzi w czasie lekcji (pod 

warunkiem, że podaje poprawne odpowiedzi) i wykonuje poprawnie prace zadane przez 

nauczyciela w czasie lekcji. Minus otrzymuje uczeń, który nie wykonuje prac zadanych 

przez nauczyciela w czasie lekcji i który kilkukrotnie w czasie lekcji nie potrafi udzielić 

prawidłowej odpowiedzi na pytanie.  

15. Uczeń, który ma kłopoty ze zrozumieniem partii materiału, może skorzystać z pomocy 

nauczyciela w trakcie cotygodniowej godziny dostępności.  

 

 

opracowanie: 

         mgr Aleksandra Kasperek 

 


