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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

dla klas I – III LO 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego  jest zgodny z  

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  oraz Statutem ZSO nr4  w Rzeszowie. 

 

Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie.  

Ocenianie jest jawne. 

 

 

1. Formy oceniania: 

 

- prace klasowe (testy, sprawdziany całogodzinne) 

- kartkówki lub odpowiedzi ustne 

- wypowiedzi ustne (dialogi lub monologi na dany temat - spontaniczne,  przygotowane w domu lub na lekcji) 

- prace projektowe, prezentacje przygotowane w grupach lub samodzielnie 

- wypracowania pisemne 
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- zadania domowe 

 

Ocena śródroczna i na koniec drugiego semestru nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz ich wynikową, przy czym decydujące są 

oceny z prac klasowych, w dalszej kolejności z kartkówek i odpowiedzi ustnych. 

 

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze, przed rozpoczęciem lekcji zgłosić nieprzygotowanie do zajęć oraz dwa razy brak zadania . 

 

 

 

Proponowane przeliczenie procentowe na stopnie: 

 

pow. 100%-    celujący  

91% - 100% - bardzo dobry 

76% - 90% - dobry 

50% - 75% - dostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

0% - 29% - niedostateczny 

 

Każdy sprawdzian może zawierać zadanie (ćwiczenie) wykraczające poza podstawy programowe na ocenę celującą.  
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2. 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: 

 

1.  prezentacja zadania domowego / czytanie i tłumaczenie fragmentu tekstu /wykonanie ćwiczenia gramatycznego sprawdzającego opanowanie 

ostatnio poznanych struktur   (50 % oceny),  

 

2. dialog z nauczycielem w formie odpowiedzi na pytania związane z omawianym zagadnieniem / streszczenie tekstu / zastosowanie poznanych 

struktur gramatycznych  w zdaniach   (25 % oceny), 

 

3. sprawdzenie  znajomości słownictwa ( zarówno poprzez  pojedyncze wyrazy jak i całe zwroty lub tłumaczenie  zdań)  (25 % oceny). 

 

Oceniana jest: 

 

1.  poprawność gramatyczna i leksykalna, 
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2.  płynność  i skuteczność komunikacji,  

3.  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 

 

3. System motywacyjny (czynniki wpływające na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej): 

- wykonywanie dodatkowych zadań 

- szczególna aktywność na lekcji 

- osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

Systematyczne prowadzenie zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń będzie warunkiem starania się o wyższą ocenę. 

 

 

4. Zasady poprawiania stopni: 

Uczeń ma prawo poprawić  ocenę ze sprawdzianu pisemnego (całogodzinnego). Poprawa jest dobrowolna, odbywa się w terminie i formie 

ustalonej przez nauczyciela. 

 

Na koniec semestru i roku szkolnego nie przewiduje się zaliczania materiału w celu podwyższenia stopnia. 
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5. Sposób udostępniania rodzicom prac kontrolnych: 

Prace klasowe (całogodzinne) udostępniane są na wyraźną prośbę rodziców w sposób, który zostanie indywidualnie ustalony przez rodzica i 

nauczyciela. 

 

6. Dostosowanie wymagań do orzeczeń PPP. 

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 lub 

pracują dłużej z arkuszem zadań, jeżeli czas na to pozwala (odpowiednio o 1/3 czasu przeznaczonego na wykonanie zadań). 

  

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego piszą sprawdziany dostosowane do ich zdolności percepcyjnych, zgodnie z 

orzeczeniem PPP oraz IPED. 

 

 W przypadku, kiedy orzeczenie PPP  dotyczy dysleksji, dysgrafii i dysortografii, obowiązują podstawowe kryteria oceniania stosowane dla 

wszystkich uczniów z wyjątkiem wymagań dotyczących ortografii.  
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KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

 

Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;  

 

Osiąga sukcesy w konkursach szczebla wyższego niż szkolny;  

 

Otrzymuje 100% wyniki ze wszystkich form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

Potrafi poprawnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi; 

 

Potrafi budować spójne zdania i stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania; 

 

Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach; 
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Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną; 

 

Z łatwością rozróżnia dźwięki; 

 

Rozpoznaje uczucia mówiącego i rozumie polecenia nauczyciela; 

 

Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 

 

Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów; 

 

Omawia tematy codzienne i tematy o charakterze abstrakcyjnym; 

 

Można go z łatwością zrozumieć; 

 

Potrafi napisać zdanie zawierające złożone struktury i słownictwo; 

 

Jego tekst jest zorganizowany w sposób spójny i zawiera wszystkie niezbędne elementy; 

 

Pisze teksty o odpowiedniej długości; 
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Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji; 

 

Otrzymuje minimum 90% z większości sprawdzianów. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

Potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych;  

 

W   większości   wypadków   buduje   zdania   spójne   i   używa   szerokiego   zakresu   słownictwa odpowiedniego do zadania;  

 

Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach;  

 

Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną;  

 

Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;  

 

Potrafi rozróżnić dźwięki i zrozumieć polecenia nauczyciela;  

 

Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość;  
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Mówi spójnie z lekkim wahaniem;  

 

Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy, ale można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności;  

 

Potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre abstrakcyjne;  

 

Na ogół zabiera głos w dyskusji w naturalny sposób;  

 

Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne, a w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele 

miejsca;  

 

Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości oraz używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

Otrzymuje minimum 76% z większości sprawdzianów. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

Potrafi operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi, budować niektóre zdania spójne;  

 

Na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, ale tylko czasami o charakterze bardziej złożonym;  
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Potrafi   czasem   zrozumieć   ogólny  sens   różnorodnych   tekstów,  rozmów   i   wydobywa   część kluczowych informacji w tekstach i rozmowach;  

 

Zazwyczaj rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego;  

 

Potrafi rozróżnić większość dźwięków i zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela;  

 

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, mówi spójnie z wyraźnym wahaniem;  

 

Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;  

 

Potrafi omawiać codzienne tematy, ale z abstrakcyjnymi ma wyraźne problemy;  

 

Można go zazwyczaj zrozumieć;  

 

Potrafi napisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo, w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów, jednak tekst mógłby 

być bardziej spójny;  

Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji; 

 

Pisze teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 
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Otrzymuje minimum 50% z większości sprawdzianów. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

Potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych, budować zdania, ale przeważnie niespójne;  

 

Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania, czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa;  

 

Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, wydobyć kilka kluczowych   informacji   w   różnorodnych   

tekstach   i   rozmowach,   zrozumieć   niedużą   część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną;  

 

Potrafi też czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, rozróżnić niektóre dźwięki, a polecenia nauczyciela   są   dla   niego   zazwyczaj   

zrozumiałe   chociaż   może   potrzebować   pomocy   lub podpowiedzi;  

 

Czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z wyraźnymi trudnościami;  

 

Mówi czasem spójnie ale z częstym wahaniem;  

 

Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów;  
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Jego słownictwo jest bardzo ograniczone, potrafi omawiać codzienne tematy, ale rzadko podejmuje te o charakterze abstrakcyjnym, nieczęsto 

zabiera głos w rozmowie;  

 

Można go zrozumieć, ale z pewną trudnością;  

 

Próbuje pisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo;  

 

Jego tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji;  

 

W zadaniu pisemnym zawiera tylko niektóre istotne punkty;  

 

Pisze   teksty   wyraźnie   dłuższe   lub   krótsze   od   wymaganej   długości,   używa   w   większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

Otrzymuje minimum 30% z większości sprawdzianów. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

Nie potrafi operować nawet prostymi strukturami gramatycznymi;  

Jego słownictwo jest rażąco ubogie, nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy;  
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Nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu różnorodnych tekstów i rozmów;  

 

Polecenia nauczyciela są dla niego niezrozumiałe; 

 

Nie może rozróżnić podstawowych dźwięków i uczuć mówiącego; 

 

Rzadko potrafi przekazać wiadomość. 

 

Popełnia liczne błędy językowe;  

 

Nie potrafi wypowiedzieć się na podstawowe tematy;  

 

Nie zabiera głosu w dyskusji;  

 

Jego prace są niespójne, z licznymi błędami interpunkcyjnymi;  

 

Pisze prace bardzo krótkie; 

 

Nie chce korzystać z proponowanych form pomocy 
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Szczegółowe kryteria oceniania: 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą. 

zna niewiele 
podstawowych słów i 
wyrażeń 
popełnia liczne błędy w 
ich zapisie i wymowie 
zna część 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych 
popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań 

zna część wprowadzonych 
słów i wyrażeń 
popełnia sporo błędów w 
ich zapisie i wymowie 
zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych 
popełnia sporo błędów 
leksykalno-gramatycznych 
w trudniejszych zadaniach 

zna większość 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń 
zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia 
zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne 
popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 

zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia 
poprawnie je zapisuje i 
wymawia 
zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne 
popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić 

Uczeń spełnia kryteria 

na ocenę bardzo 

dobrą oraz wykazuje 

się wiedzą 

wykraczającą poza te 

kryteria. 

Rozumienie 

wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą. 

rozumie polecenia 
nauczyciela, ale w 
niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie 
rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie 

rozumie polecenia 
nauczyciela 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie 

rozumie polecenia 
nauczyciela 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie 

rozumie polecenia 
nauczyciela 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie 
zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi 
 

Uczeń spełnia kryteria 

na ocenę bardzo 

dobrą oraz wykazuje 

się umiejętnościami 

wykraczającymi poza 

te kryteria. 

Tworzenie 

wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą. 

przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji 
wypowiedzi nie są 
płynne i są bardzo 
krótkie  
wypowiedzi są w dużym 
stopniu nielogiczne i 
niespójne 
stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur 
liczne błędy czasami 
zakłócają komunikację 

przekazuje część istotnych 
informacji 
wypowiedzi nie są zbyt 
płynne i są dość krótkie 
wypowiedzi są częściowo 
nielogiczne i niespójne 
stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie do 
formy wypowiedzi 
popełnia sporo błędów, 
które nie zakłócają 
komunikacji 

przekazuje wszystkie 
istotne informacje 
wypowiedzi są zwykle 
płynne i mają 
odpowiednią długość 
wypowiedzi są logiczne i 
zwykle spójne 
stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
popełnia nieliczne błędy 

przekazuje wszystkie 
informacje 
wypowiedzi są płynne i 
mają odpowiednią 
długość 
wypowiedzi są logiczne i 
spójne 
stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
popełnia sporadyczne 
błędy 
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Reagowanie na 

wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą. 

czasami reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach 
życia codziennego 
zadaje najprostsze 
pytania, które 
wprowadzono w 
podręczniku i czasami 
odpowiada na nie 

zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego 
odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre 
z nich 

zwykle poprawnie 
reaguje na wypowiedzi 
w prostych sytuacjach 
życia codziennego 
zadaje pytania i 
odpowiada na nie 

poprawnie reaguje na 
pytania i wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
życia codziennego 
samodzielnie zadaje 
pytania i wyczerpująco 
odpowiada na nie 

Przetwarzanie 

wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą. 

zapisuje niewielką część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

zapisuje część informacji z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego 

zapisuje lub przekazuje 
ustnie większość 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

zapisuje lub przekazuje 
ustnie informacje z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego 

Inne kryteria zwykle nie okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem  
zwykle nie jest 
aktywny na lekcji 
zwykle nie jest 
przygotowany do 
zajęć 
zwykle nie odrabia 
pracy domowej 

 

okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem  
rzadko jest aktywny na 
lekcji 
często nie jest 
przygotowany do zajęć 
często nie odrabia pracy 
domowej 

czasami okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem 
czasami jest aktywny na 
lekcji 
zwykle jest przygotowany 
do zajęć 
zwykle odrabia pracę 
domową 

okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem 
jest aktywny na lekcji 
zwykle jest 
przygotowany do zajęć 
regularnie odrabia 
pracę domową 

okazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem 
jest bardzo aktywny na 
lekcji 
jest przygotowany do 
zajęć 
regularnie odrabia 
pracę domową 

kryteria jak dla oceny 

bardzo dobrej 

plus: 

wykonuje zadania 

dodatkowe 

samodzielnie 

doskonali swoje 

umiejętności 

językowe 

samodzielnie szuka 

innych informacji  

pomaga innym  
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