
 

 

 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania  

drugiego  języka obcego 

na poziomie podstawowym 
 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 

w Rzeszowie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena z przedmiotu 
 

 Ocena jest informacją nauczyciela o poziomie wykonywanej przez ucznia pracy. 

Sposoby, metody i narzędzia oceniania są jawne i przedstawiane uczniowi na początku roku 

szkolnego. Uczniowi znane są konsekwencje wynikające z wystawionej oceny. 

 

 

 Podstawowymi celami oceniania z języków obcych jest : 

 

- kontrola wyników nauczania, 

 

- sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia, 

 

- uświadomienie uczniom osiągnięć lub braków w procesie uczenia się, 

 

- aktywizowanie oraz motywowanie do pracy, 

 

- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 

językowe,  

 

- sprawdzanie efektów pracy nauczyciela. 

 

 

Zasady ogólne  
 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

 

 

Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są :  

 

- wiadomości, 

- umiejętności, 

- wkład pracy, aktywność. 

  

 
 

Formy sprawdzania i oceniania : 

 

- prace pisemne w klasie (kartkówka, sprawdzian, testy), 

- odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, odpowiedzi na pytania, udział w dyskusji, dialog,  

uzupełnianie i przekształcanie tekstów),  

- prace domowe, 

- aktywność na lekcji, 

- projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów, 

- inne zaplanowane przez nauczyciela narzędzia. 
 

 

Uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia i posiadania zeszytu 

przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.  



Za aktywność bądź jej brak podczas lekcji uczeń otrzymuje „plusy” lub „minusy”, które 

składają się później na ocenę. 5 „plusów” składa się na ocenę bardzo dobrą. 5 „minusów” składa 

się na ocenę niedostateczną. 

 

 

Nauczyciel zobowiązany jest poinformować uczniów na tydzień wcześniej o planowanym 

sprawdzianie, a w dzienniku lekcyjnym ołówkiem zamieścić stosowny zapis. Kartkówki są 

traktowane jako forma odpowiedzi ustnych i nie muszą być zapowiadane. 

 

 

Uczniowi przysługuje zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji 2 razy w semestrze w klasach I 

II gimnazjum oraz w klasach liceum oraz jeden raz w semestrze w klasach trzecich gimnazjum. 

(Np. – nieprzygotowany do lekcji/ w tym: brak podręcznika, ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego) 

Uczeń może również zgłosić jeden raz w semestrze brak zadania domowego.   Nauczyciel 

informuje o zasadach korzystania przez uczniów z tej możliwości. Uczeń musi zgłosić tę 

informację tuż po wejściu do klasy. Przedstawiciel klasy przedkłada nauczycielowi w formie 

pisemnej nazwiska osób zgłaszających nieprzygotowanie czy zadania domowego. 

 

Na ocenę semestralną i końcową składają się oceny cząstkowe z testów sprawdzających,  

odpowiedzi ustnych oraz ocen uzyskanych podczas ćwiczeń lekcyjnych (dialogi, wypracowania 

itp.). Oceny z testów sprawdzających mają tu zasadnicze znaczenie.  

 

     Uczeń ma prawo poprawić  ocenę ze sprawdzianu pisemnego (całogodzinnego). Poprawa jest 

dobrowolna, odbywa się w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. 

Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń powinien poprawić w terminie do dwóch 

tygodni od poinformowania go o ocenie. 

 

Uczeń celowo unikający sprawdzianów lub kartkówek otrzymuje w dzienniku zapis ”O”, 

który jest uwzględniany przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych.   

 

Ocena wystawiona uczniowi przez nauczyciela jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla jego 

rodziców. Na życzenie jednej ze stron nauczyciel zobowiązany jest przedstawić pełne 

uzasadnienie wystawionego stopnia.  

Prace klasowe (całogodzinne) udostępniane są na prośbę rodziców w obecności nauczyciela 

danego przedmiotu w trakcie jego dyżuru konsultacyjnego lub po indywidualnym ustaleniu 

terminu spotkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania na poszczególne stopnie 
 

 

 

Ocena celująca 
 

 Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności językowe znacznie wykraczają 

poza obowiązujący program nauczania. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i 

zainteresowania.  

 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i 

umiejętności językowych wyznaczonych realizowanym programem nauczania. 

 

  

Ocena dobra 

 

 Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności językowe przewidziane 

programem nauczania nie są pełne, ale wiele z tych umiejętności ma charakter złożony i 

samodzielny. 

 

 

Ocena dostateczna 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i 

umiejętności o średnim stopniu trudności, umożliwiające dalszy, pomyślny proces uczenia się.  

 

 

Ocena dopuszczająca 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na w 

miarę samodzielne wykonywanie zadań o niewielkim stopniu trudności. Uczeń popełnia błędy, 

które często zakłócają komunikat językowy.   

 

  

Ocena niedostateczna 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował elementarnych umiejętności 

zawartych w programie nauczania, co uniemożliwia mu kontynuację przyswajania kolejnych 

treści z przedmiotu. 

   

  

 

 

 

 



Obszary aktywności oceniane na lekcjach  
- Przyswajanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu języka obcego.  

 

- Opanowanie niezbędnych umiejętności językowych z zakresu języka obcego.  

 

- Wkład pracy własnej: pilność, sumienność, pracowitość, staranność, systematyczność.  

 

 

Wiadomości, umiejętności oraz wymagania na ocenę szkolną  

 

Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia następujące sprawności językowe :  

 

- mówienie,  

 

- rozumienie ze słuchu, 

 

- pisanie, 

 

- czytanie, 

 

- gramatykę i słownictwo. 

 

Ocena semestralna i końcowa uwzględnia opanowanie wszystkich ww. pięciu sprawności 

językowych, wymaganych na danym etapie nauczania, a także uwzględnia pracę ucznia na 

lekcjach.  

 

Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia :  

- pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę zgodną z poleceniami nauczyciela, 

włożony wysiłek w wykonanie zadania,  

- pracę w parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia, pomoc koleżeńską w 

przypadku trudności z wykonaniem zadania. 

 

Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej: 

      Do odpowiedzi ustnej uczniów  obowiązują  3 ostatnie tematy lekcyjne, obejmujące 

zagadnienia gramatyczne i treści tematyczne oraz wszystkie zagadnienia leksykalne (słówka). 

Odpowiedź ucznia składa się z następujących części: 
 - prezentacja zadania domowego: czytanie i tłumaczenie fragmentu tekstu, wykonanie 

ćwiczenia gramatycznego sprawdzającego opanowanie ostatnio poznanych struktur   (50 % 

oceny),  

 -  dialog z nauczycielem w formie odpowiedzi na pytania związane z omawianym 

zagadnieniem: streszczenie tekstu, zastosowanie poznanych struktur gramatycznych  w zdaniach   

(25 % oceny), 

 -  sprawdzenie  znajomości słownictwa, zarówno poprzez  pojedyncze wyrazy jak i całe zwroty 

lub tłumaczenie  zdań  (25 % oceny). 

Oceniana jest: 

- poprawność gramatyczna i leksykalna, 

- płynność  i skuteczność komunikacji,  

- poprawność  wymowy 

Uczeń może się zgłosić do odpowiedzi na każdej lekcji. Z odpowiedzi zwalnia ucznia 

wylosowany „szczęśliwy numerek” lub zgłoszone na początku lekcji  nieprzygotowanie do lekcji 



Szczegółowe kryteria ocen z języków obcych 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie  
 

Ocena celująca 

Ocenę tą otrzymuje uczeń, który : 

 

 posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza obowiązujący program nauczania.  

 

 twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.  

 

 w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych stosuje bogate słownictwo wykraczające 

poza lekturę szkolną i program nauczania.  

 

 potrafi samodzielnie tłumaczyć teksty zawierające obce mu elementy językowe i leksykalne.  

 

 bezbłędnie stosuje formy gramatyczne wykraczające poza program nauczania. 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Sprawność słuchania 

Uczeń rozumie teksty. Potrafi bezbłędnie reagować na pytania do nich zadane i 

wykorzystać informacje w nich zawarte. 

 

Sprawność mówienia 

Wypowiedzi ustne są całkowicie poprawne pod względem stylistycznym, językowym i 

merytorycznym. Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi formami. Buduje poprawne 

zdania. 

 

Sprawność czytania ze zrozumieniem 

Zna zasady czytania i artykulacji. Technika czytania opanowana jest przez ucznia 

bezbłędnie. Opanował technikę cichego czytania ze zrozumieniem i jest w stanie zrozumieć 

zawarty w tekście komunikat. 

 

Sprawność pisania 

Uczeń samodzielnie redaguje wypowiedzi pisemne. Stosuje poprawnie poznane 

słownictwo i konstrukcje gramatyczne objęte programem nauczania. 
 

Stosunek do przedmiotu 

Bierze aktywny udział w lekcji. Systematycznie prowadzi zeszyt i zeszyt ćwiczeń. Prace 

domowe świadczą o bardzo dobrym opanowaniu przerobionego materiału. 

 

Ocena dobra 
 

Sprawność słuchania 
Rozumie teksty mówione. Reaguje na pytania i polecenia do tych tekstów. Sporadycznie 

potrzebne jest ukierunkowanie nauczyciela. 

 



Sprawność mówienia 

Wypowiedzi mogą zawierać nieliczne błędy językowe, gramatyczne i sporadycznie 

rzeczowe. Potrafi samodzielnie poprawić większość błędów. Poprawnie formułuje pewne treści,  

a nieliczne błędy nie zakłócają komunikatu językowego. 

 

Sprawność czytania ze zrozumieniem 
Uczeń czyta poprawnie, stosuje zasady prawidłowej intonacji i akcentowania. 

Drobne błędy nie przeszkadzają w zrozumieniu tekstu. 

 

Sprawność pisania 

Prace pisemne nie zawierają błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Uczeń stosuje 

formy leksykalne zgodnie z programem nauczania. Popełnione błędy nie mogą zakłócić 

zrozumienia intencji ucznia. 

 

Stosunek do przedmiotu 

Pracuje systematycznie na lekcji. Uzupełnia zeszyt i ćwiczenia. 

 

 

Ocena dostateczna 

 
Sprawność słuchania 

Uczeń częściowo rozumie prezentowany tekst. Zgodnie ze wskazówkami nauczyciela w 

sposób zadowalający reaguje na pytania i polecenia do tekstu. 
 

 

Sprawność mówienia 

W wypowiedziach przestrzega na ogół zasad poprawności w zakresie budowy zdań i 

precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa. 
 

 

Sprawność czytania ze zrozumieniem 

Uczeń w miarę poprawnie stosuje techniki czytania. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela 

przetłumaczyć tekst. 

 

Sprawność pisania 

Uczeń w pracach pisemnych poprawnie, choć mało samodzielnie opracowuje temat. 

 

Stosunek do przedmiotu 

Sporadycznie bierze aktywny udział w lekcjach. Prace domowe cechuje mała 

poprawność. W zeszycie ćwiczeń występują często błędy. 

 

 

Ocena dopuszczająca 
 

Sprawność słuchania  
Słabo rozumie prezentowany tekst. Tylko przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać 

polecenia do tekstu, które mogą potwierdzić jego prawidłowe zrozumienie. 

 



Sprawność mówienia 

W miarę samodzielnie tworzy zdania o niewielkim stopniu trudności. Liczne błędy w 

wypowiedziach zakłócają często komunikat językowy. 

 

Sprawność czytania ze zrozumieniem 

Tylko z pomocą nauczyciela jest w stanie zrozumieć tekst. 

 

Sprawność pisania  
Uczeń poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcji. Pisząc dłuższe wypowiedzi popełnia 

błędy, które często zakłócają komunikat językowy. 
 

Stosunek do przedmiotu 

Bardzo mało aktywny na lekcji. Częste braki pracy domowej i liczne błędy językowe 

oraz gramatyczne. 

 

 
 

Ocena niedostateczna  
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym 

zrozumienie tekstu, 

 konstruuje wypowiedzi niepoprawne pod względem językowym i rzeczowym, 

 nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym 

stopniu trudności, 

 nie przestrzega zasad gramatycznych i ortograficznych. 

 

 

 

 

Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

 
Poziom nauczania w klasach integracyjnych nie może i nie jest obniżony. Treści programowe są 

obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie. Jednak ze względu na zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym program modyfikuje się i 

dostosowuje do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia. Odpowiednie metody, 

formy, pomoce dydaktyczne dobrane są w taki sposób, aby każdy uczeń opanował wiadomości i 

umiejętności przewidziane programem danej klasy.                                                                                              

 W ramach klas integracyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują 

szersze wsparcie. Korzystają z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i innych w 

miarę potrzeb.   

Taki charakter pracy pozwala uczniom niepełnosprawnym osiągnąć sukces na poziomie 

określonym przez ich możliwości.  

 

Ocenianie uczniów z problemami dyslektycznymi: 

– indywidualne traktowanie ucznia dyslektycznego i stawianie mu wymagań stosownie do 

jego możliwości, 

– w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych, 



– ewentualne ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów ortograficznych,  

– umożliwienie uczniowi kilkakrotnego wysłuchania nagrania lub przeczytania tekstu, 

– egzekwowanie od ucznia zadań samodzielnie przygotowanych bądź rozwiązanych w 

domu, 

– w razie konieczności umożliwienie uczniowi korzystania z komputera przy wykonywaniu 

zadań pisemnych. 

 

Uczeń powinien pamiętać, że ostateczna ocena za sprawność mówienia i pisania jest 

wypadkową powyższych kryteriów, ale nauczyciel może niektórym kryteriom przypisać 

mniejszą lub większą wagę, zmieniając w ten sposób ich proporcjonalny wkład w ocenę. 

 

Szczegółowe  dostosowania wymagań edukacyjnych dla każdego ucznia ze stosownym  

orzeczeniem PPP  zawarte są w IPET. 

 

Uczniowie posiadający orzeczenie PPP o wydłużeniu czasu pracy mają o 1/3 przykładów  mniej 

do wykonania na sprawdzianie pisemnym. 

  

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego piszą sprawdziany 

dostosowane do ich zdolności percepcyjnych. 

 

 W przypadku kiedy orzeczenie PPP  dotyczy dysleksji, dysgrafii i dysortografii, obowiązują 

podstawowe kryteria oceniania stosowane dla wszystkich uczniów z wyjątkiem wymagań 

dotyczących ortografii.  

 

  

 

 

 

Kryteria oceniania prac pisemnych 
 

 Uczeń uzyskuje : 

 

 

Ilość punktów procentowych 

 

 

Ocena 

Powyżej 100 %  celujący 

100 % - 91 % bardzo dobry 

90 % - 76 % dobry 

75 % - 50 % dostateczny 

49% - 30 % dopuszczający 

29% - 0% niedostateczny 
 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał punkty na ocenę bardzo dobrą  oraz 

poprawnie wykonał zadanie dodatkowe wykraczające poza podstawy programowe. 



Procentowe kryteria oceniania dostosowane do możliwości uczniów  

posiadających orzeczenie PPP o obniżeniu wymagań edukacyjnych:  

 
 

 

Ilość punktów procentowych 

 

 

Ocena 

100 % - 90 % celujący 

89 % - 75 % bardzo dobry 

74 % - 55 % dobry 

54 % - 35 % dostateczny 

34% - 20 % dopuszczający 

19% - 0% niedostateczny 
 

 

Zestaw narzędzi oceniania 
 

 pisemny sprawdzian wiadomości : 2-3 w semestrze, sprawdzian poprzedzony lekcją 

powtórzeniową, 

 kartkówka,  

 testy,  

 rozmowa kierowana,  

 zadania domowe,  

 aktywność na lekcji,  

 dodatkowe pozytywne oceny za udział i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, wykonanie 

pomocy naukowych itp.  

 

Celem ww. narzędzi jest sprawdzenie stopnia opanowania materiału przez ucznia. 


