
  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 
kl. IV-VIII 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1.Odpowiedź ustna: (1-2 razy w półroczu)
 

• Obejmuje szczegółowo trzy ostatnie lekcje; może polegać na odpowiedzi na pytania, udziale w dialogu, tłumaczeniu
słówek, itp. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę: płynność i skuteczność komunikacji,
poprawność fonetyczną (wymowę), dobór materiału językowego ( leksykalnego i gramatycznego), poprawność
gramatyczną

• czytanie i tłumaczenie - ocenie podlega poprawność wymowy oraz precyzyjne przekazanie zawartych treści.

2.Odpowiedź pisemna:
• kartkówki (10 – 15 min, mogą być niezapowiedziane, maksymalnie materiał z trzech ostatnich lekcji)
• sprawdziany/testy (30 – 45 min, obejmują większą partię materiału, zawierają różnorodne ćwiczenia i techniki

znane uczniom, zapowiedziane są przynajmniej tydzień wcześniej; uczniowie otrzymują nacobezu)
• inne prace pisemne (zadania domowe w zeszycie ćwiczeń, krótkie formy pisemne w zeszycie przedmiotowym,

projekty)

Oceniając odpowiedź pisemną nauczyciel bierze pod uwagę: skuteczność komunikacyjną, poprawność ortograficzną i 
interpunkcyjną, dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego), poprawność gramatyczną, estetykę pracy 

KRYTERIA OCENIANIA SPRAWDZIANÓW I TESTÓW zgodne ze statutem szkoły 
100%  + zadanie dodatkowe celujący 
99% - 90% bardzo dobry 
89% - 75% dobry 
74% - 50% dostateczny 
49% - 30% dopuszczający 
29% - 0% niedostateczny 

3. Prowadzenie zeszytu (czytelność i jasność zapisu, kompletność notatek, staranność, poprawność ortograficzna,
zapisywanie dat i numerów lekcji po angielsku)

4. Inne formy aktywności, np: sukcesy w konkursach - są premiowane oceną celującą - cząstkową, jeżeli uczeń
opanował wymagania programowe i w niewielkim zakresie ponadprogramowe; oceną celującą - śródroczną i roczną,
jeżeli uczeń został finalistą lub laureatem konkursu.
- aktywny udział w pracach koła języka angielskiego

5. Obserwacja ucznia:
- przygotowywanie do lekcji - wkład pracy, wysiłek wkładany w opanowanie materiału, praca w grupie (organizacja
pracy, komunikacja, prezentacja wyników),  postępy ucznia, praca samodzielna ucznia.

- praca ucznia na zajęciach. Uczeń oceniany jest za pomocą  „+”. Pięć plusów oznacza ocenę  bardzo dobrą w
dzienniku.

Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w ciągu semestru (na początku zajęć). Jest ono odnotowywane w 
dzienniku. Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie materiału z trzech ostatnich lekcji. W przypadku, gdy 
uczeń nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania, może zostać spytany i otrzyma ocenę adekwatną do stanu 
posiadanej wiedzy.  

Uczeń może poprawić każdą ocenę z testu pisemnego, kartkówki, wypowiedzi ustnej lub zadania domowego. Poprawa 
jest dobrowolna i odbywa się w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. 
Przy wystawianiu ocen brane są pod uwagę obydwie oceny. 

Uczeń ma także możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka 
angielskiego zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole: 1) uczeń lub jego rodzice w ciągu 3 dni od otrzymania 
informacji o przewidywanej rocznej ocenie kwalifikacyjnej, zwracają się do dyrektora z prośbą dotyczącą poprawy 
przewidywanej oceny końcoworocznej; 2) dyrektor informuje nauczyciela o prośbie rodziców; 3) nauczyciel ustala z 
uczniem na piśmie terminy i warunki uzyskania danej oceny 

http://www.spolesno.pl/

