
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW 

1.  Ocenie podlegają: 

- wypowiedzi ustne;                                                                                                                               

- testy (sprawdziany) wiedzy i umiejętności;                                                                                                 

- kartkówki;                                                                                                                                                    

- zadania domowe;                                                                                                                                          

- aktywność;                                                                                                                                                              

- praca na lekcji;                                                                                                                                           

- prezentacje, projekty grupowe. 

2. Częstotliwość oceniania:                                                                                                                    

- odpowiedzi ustne obejmujące dział podręcznika lub zakres leksykalny – na bieżąco;                           

- kartkówki zapowiedziane lub niezapowiedziane – na bieżąco;                                                             

- zadania domowe, aktywność i praca na lekcji – na bieżąco;                                                                       

- testy/sprawdziany leksykalne, gramatyczne oraz prace klasowe (tworzenie krótszych                      

i dłuższych wypowiedzi pisemnych) – po zakończeniu działu, zapowiedziane tydzień wcześniej 

(obowiązuje wpis do dziennika). 

3. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie/ teście/ pracy klasowej, uczeń ma 

obowiązek do 7 dni po powrocie do szkoły zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia możliwości 

zaliczenia materiału. Jeżeli uczeń nie zgłosi się lub nie wywiąże się z obowiązku zaliczenia 

materiału objętego sprawdzianem w drugim wyznaczonym przez nauczyciela terminie, 

nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian bez wcześniejszego informowania ucznia. Jeśli 

uczeń nie zgodzi się na przeprowadzenie sprawdzianu, otrzymuje automatycznie ocenę 

niedostateczną. 

4. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić pracę pisemną w terminie do 15 dni roboczych,                     

a następnie przekazać do wglądu na lekcji. 

5. Każdy uczeń, który napisał sprawdzian na ocenę niesatysfakcjonującą go, może ją poprawić w 

II terminie razem z osobami, które poprawiają oceny niedostateczne. Poprawa jest dobrowolna i 

odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę 

tylko raz, a do wyliczenia średniej ważonej (jako oceny śródrocznej, rocznej) bierze się pod 

uwagę obydwie oceny.                      

6. Dopuszcza się ustalenie oceny niedostatecznej, bez możliwości poprawy, w przypadku 

stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia. 

7. W przypadku, gdy uczeń otrzyma negatywną ocenę wagi mniejszej niż 4, ta ocena nie musi 

być poprawiana. W takim wypadku decyduje nauczyciel czy należy i czy można poprawić ocenę. 

8. Diagnozy, odpowiedzi ustne, zadania domowe oraz oceny mające wagę 1 nie podlegają 

poprawie. 

 

 

 



II. OCENIANIE 

1. Oceny cząstkowe oraz śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali: 

stopień celujący – 6                                                                                                                                   

stopień bardzo dobry – 5                                                                                                                    

stopień dobry – 4                                                                                                                                 

stopień dostateczny – 3                                                                                                                      

stopień dopuszczający – 2                                                                                                                      

stopień niedostateczny – 1 

W przypadku ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków "+" i "-". 

2. Oceny cząstkowe otrzymują następujące wagi: 

Test / Sprawdzian wiadomości 5 

Sprawdzian umiejętności: słuchanie/czytanie 3 

Sprawdzian umiejętności: pisanie krótszych lub 

dłuższych wypowiedzi/ Wypracowania 
3 

Próbna matura lub sprawdzian mini – matura 4 

Krótka kartkówka z bieżącego materiału 1 

Kartkówka z zapowiedzianego materiału 3 

Odpowiedź ustna typu maturalnego 3 

Odpowiedź ustna z bieżącego materiału 2 

Prezentacja indywidualna 3 

Prezentacja grupowa 2 

Aktywność/ Praca na lekcji 1 

Zadanie domowe 1 

Udział w konkursie 3 

Osiągnięcia w konkursach: laureat/finalista 5 

Projekt 3 

 

3. Ocena wynikająca ze średniej ważonej, którą oblicza system elektroniczny nie jest dla      

nauczyciela wiążąca. 

    4. Nauczyciel może wpisać "+" i "–" za aktywność lub zadanie domowe. Za 5 „plusów” uczeń 

otrzymuje stopień bardzo dobry, za 5 „minusów”  - stopień niedostateczny. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone                i ocenione prace pisemne wyłącznie uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą otrzymać do wglądu  do końca danego roku szkolnego. Uczeń i jego rodzice nie mogą jednak 

prac kserować, fotografować ani wynosić ich poza szkołę.  

6. Wprowadza się znaki:                                                                                                                                           

- „nb”– nieobecność w dniu oceniania,                                                                                                             

- „bz”– brak zadania,                                                                                                                              

- “np” – nieprzygotowanie do lekcji 

7. Ustalenia dotyczące nieprzygotowań do zajeć edukacyjnych: 

• Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w ciągu semestru (zgłaszane w trakcie 

sprawdzania listy obecności przez nauczyciela lub na początku zajęć). Jeżeli dana klasa ma 1 



godz. języka obcego w ciągu tygodnia, nauczyciel ustala prawo zgłoszenia jednego 

nieprzygotowania w ciągu semestru. 

• Nieprzygotowanie (np), które zgłasza uczeń jest odnotowywane w dzienniku. 

• Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie materiału z trzech ostatnich zajęć 

edukacyjnych, brak zadania domowego, brak podręcznika lub brak zeszytu ucznia.                         

W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania, może zostać zapytany i 

otrzyma ocenę adekwatną do stanu posiadanej wiedzy. 

• W przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach (np. z powodu pobytu w szpitalu) 

może on być nieprzygotowany (nawet jeśli wykorzystał 2 „nieprzygotowania”), ale jest 

zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia materiału z lekcji. W przypadku jednorazowej 

nieobecności na ostatnich zajęciach uczeń zobowiązany jest przygotować się do lekcji, tak 

jak każdy inny uczeń obecny na ostatniej lekcji. 

• Gdy uczeń wykorzysta swoje prawo do nieprzygotowania w semestrze, za każde następne 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Oceniając prace pisemne nauczyciel stosuje następującą skalę procentową: 

    0% - 29% - niedostateczny 

    30% - 49% - dopuszczający 

    50% - 75 % - dostateczny 

    76% - 89% - dobry 

    90% - 100% - bardzo dobry 

8. Kryteria oceniania: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, 

- który jest laureatem lub finalistą Olimpiady Języka Angielskiego;                                                                             

- który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą i jednocześnie samodzielnie i 

twórczo  rozwija swoje zainteresowania językiem angielskim, osiągając sukcesy w ogólnopolskich 

konkursach językowych lub zdobywając międzynarodowe certyfikaty językowe na poziomie C1. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

ZAKRES PODSTAWOWY 

ZAKRES ROZSZERZONY – spełnia 

wymagania z zakresu podstawowego                            

i dodatkowo: 

Posługuje się dość bogatym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych). 

Posługuje się bogatym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, w tym związków 

frazeologicznych, gramatycznych, ortograficz-

nych oraz fonetycznych). 

Rozumie wypowiedzi ustne (wypowiadane               

w naturalnym tempie) oraz pisemne                            

o umiarkowanym stopniu złożoności                         

w standardowej odmianie języka. 

Rozumie różnorodne złożone wypowiedzi ustne 

(wypowiadane w naturalnym tempie) oraz 

pisemne. 

Samodzielnie tworzy spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne i pisemne, uczestniczy                    

w rozmowie, reaguje ustnie i pisemnie                       

w typowych oraz w miarę złożonych sytuacjach. 

Samodzielnie tworzy w miarę złożone, spójne, 

logiczne i płynne wypowiedzi ustne oraz 

złożone, bogate pod względem treści, spójne                 

i logiczne wypowiedzi pisemne. 



Reaguje ustnie i pisemnie w różnorodnych, 

złożonych i nietypowych sytuacjach. 

Przetwarza tekst ustnie lub pisemnie, np. 

przekazuje informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, przekazuje informacje w języku 

angielskim sformułowane w j. polskim, 

przedstawia publicznie w j. angielskim 

prezentacje, filmy, itp. 

Przetwarza tekst ustnie lub pisemnie np. 

streszcza w języku angielskim przeczytany tekst, 

stosuje zmiany stylu lub formy tekstu. 

Posiada podstawową wiedzę o krajach                      

i kulturach anglojęzycznych. 

Posiada wiedzę o krajach anglojęzycznych                   

i społecznościach, które posługują się językiem 

angielskim. 

Współdziała w grupie. Współdziała w grupie. 

Stosuje strategie komunikacyjne                                    

i kompensacyjne, posiada świadomość językową. 

Stosuje strategie komunikacyjne                                   

i kompensacyjne, posiada świadomość 

językową. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia powyższe kryteria w stopniu dobrym. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia powyższe kryteria w stopniu zadawalającym. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ze względu na bardzo ograniczony zasób środków 

językowych nie jest w stanie spełnić większości powyższych kryteriów. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i zakres środków językowych 

uniemożliwiają realizację postawionych przed nim zadań. Uczeń, pomimo szans, które otrzymuje, 

nie poprawia cząstkowych ocen niedostatecznych, nie jest aktywny na lekcjach. 

9. Obok oceniania sumującego nauczyciele wprowadzają elementy oceniania kształtującego: 

• Nauczyciele jasno określają na co będą zwracać uwagę przy ocenianiu. 

• Uczeń otrzymuje informację zwrotną od nauczyciela i wskazówki do dalszej pracy. 

• Nauczyciel zachęca uczniów do oceny koleżeńskiej i samooceny. 

• Uczniowie mogą być poproszeni o informacje zwrotną dla nauczyciela dotyczącą np. metod  

 pracy, konkretnego typu zadań, itp. 

10. Oceny śródroczne i roczne określa następująca skala uzyskana ze średniej ważonej wszystkich 

ocen: 

< 0; 1,75) ocena niedostateczna                                                                                                                  

=< 1,75; 2,66) ocena dopuszczająca                                                                                                               

=< 2,66; 3,66) ocena dostateczna                                                                                                                         

=< 3,66; 4,66) ocena dobra                                                                                                                      

=< 4,66; 5,25) ocena bardzo dobra                                                                                                                 

=< 5,25; 6 > ocena celująca 

III.  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PODCZAS 

NAUCZANIA ZDALNEGO 



1. Realizacja podstawy programowej będzie się odbywać w oparciu o podręcznik Vision, wybrane 

strony internetowe, e-podręcznik Vision wydawnictwa Oxford oraz materiały przygotowane przez 

nauczyciela. 

2. Uczeń otrzymuje od nauczyciela drogą elektroniczną materiały konieczne 

do realizacji i utrwalenia tematu lekcji (karty pracy, linki do stron WWW, prezentacje, itd.) 

3. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w prowadzonych przez nauczyciela zajęciach on-line                     

w formie wskazanej przez szkołę i dostępnej dla ucznia. 

4. Obowiązkiem ucznia jest prowadzić zeszyt przedmiotowy i robić na bieżąco notatki 

z lekcji oraz zadania domowe. 

5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy pisemnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Może poprawić ją po ustaleniu terminu z nauczycielem. 

6. Uczeń ma możliwość poprawy każdej niesatysfakcjonującej go oceny w ciągu tygodnia od jej 

otrzymania. Nauczyciel określa termin i formę poprawy. 

7. Uczeń nie uczestniczący w zajęciach zdalnych, po zgłoszeniu nauczycielowi (usprawiedliwieniu 

braku aktywności zajęciach) powinien uzupełnić powstałe zaległości. 

8. Unikanie odpowiedzi na zajęciach zdalnych skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej przez 

ucznia. 

9. W procesie oceniania w czasie nauki zdalnej uwzględniane są następujące obszary: indywidualne 

predyspozycje i możliwości ucznia w opanowaniu materiału edukacyjnego, możliwości dostępu do 

sprzętu elektronicznego w środowisku domowym ucznia, stopień zaangażowania ucznia i wkład 

pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności. 

 

Zasady opracowano z uwzględnieniem następujących aktów prawnych: 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych                                                 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół                                                                                                                                     

- Prawo oświatowe,USTAWA z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi 

zmianami)                                                                                                                                                           

- Statut Szkoły (Wewnętrzne Zasady Oceniania) 

We wszystkich kwestiach nie ujętych w powyższych punktach obowiązują odpowiednie 

przepisy, a rozstrzygającym dokumentem jest Statut Szkoły. 

 

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z Języka Angielskiego                                                        

do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

1. Uczniowie, którzy uzyskali opinię Poradni Psychologiczno-pedagogicznej o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych traktowani są indywidualnie i oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Obowiązkiem nauczyciela jest jak najlepsze dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia do jego 

możliwości i potrzeb edukacyjnych oraz psychofizycznych. 



3. Uczniowie ze stwierdzoną dysfunkcją wymagają w szczególności wzmacniania poczucia własnej 

wartości, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz zwiększania motywacji do nauki. 

 

Specyficzne trudności w uczeniu się: 

Dysgrafia 

Dostosowanie wymagań w odniesieniu do formy tekstu. W przypadku, gdy nauczyciel ma trudności 

w odczytaniu pracy może poprosić ucznia o przeczytaniu fragmentu testu lub odpytać go ustnie z 

danego materiału. Warto też prosić ucznia o pisanie drukowanymi literami lub pisanie prac przy 

użyciu komputera. Ocenie nie podlega czytelność, estetyka prac tylko ich wartość merytoryczna. 

 

Dysleksja i dysortografia 

Dostosowanie wymagań wiąże się z wydłużeniem czasu na prace pisemne na sprawdzianie o 5-10 

minut (w zależności od rodzaju pracy). Nauczyciel powinien sprawdzić czy polecenia szczególnie na 

sprawdzanie zostały przez ucznia dobrze zrozumiane. Zaleca się polecenia krótkie i proste. Podczas 

odpowiedzi ustnych nauczyciel może zadawać pytania naprowadzające lub pomocnicze. W razie 

potrzeby można podzielić materiał na części. W pracach pisemnych ocenie nie podlegają błędy 

ortograficzne. Przed wezwaniem ucznia do odpowiedzi należy dać mu czas na powtórzenie materiału 

i skoncentrowanie się. W razie potrzeby zalecane jest wydłużenie czasu pracy na niektóre zadania 

oraz zwiększenie czasu na opanowanie danego słownictwa. 

 

Uczeń z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych (np. słabosłyszący) 

• ważne jest zapewnienie pomieszczenia z dobrą akustyką, w razie potrzeby zamknięte okna; 

• posadzenie ucznia w pierwszej ławce; 

• nauczyciel powinien znajdować się blisko ucznia gdy przekazuje informację słowną; 

• wydłużenie czasu na udzielenie odpowiedzi (np. w przypadku ucznia jąkającego się) oraz na 

uczenie się nowego słownictwa; 

• sprawdzanie czy uczeń dobrze zrozumiał treść polecenia, w razie potrzeby udzielanie 

dodatkowych wskazówek. 

Uczeń z zaburzeniami funkcji wzrokowo-przestrzennych (np. słabowidzący) 

• posadzenie ucznia w pierwszej ławce, zapewnienie właściwego oświetlenia; 

• wydłużony czas na sprawdzianach i na wykonanie określonych zadań na lekcji, a także na 

opanowanie nowego materiału; 

• materiał, który sprawia uczniowi trudność jest dzielony na mniejsze części; 

• częste korzystanie z materiałów audio; 

• dostarczenie tekstów drukowanych w wersji powiększonej; 

• stawianie pytań typu „co widzisz?”, żeby sprawdzić czy należy pomóc uczniowi we właściwej 



interpretacji materiału. Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową: 

• dopasowanie stołu, krzesła do potrzeb fizycznych ucznia; 

• w razie potrzeby zapewnienie asystenta (osoby, która będzie pomagała w poruszaniu się lub 

przemieszczaniu osobie); 

• jeśli niepełnosprawność wiąże się z brakiem możliwości pisania to dostarczanie materiałów 

skserowanych albo w formie audiowizualnej. Uczniowie z chorobami przewlekłymi lub 

uczniowie, którzy doznali sytuacji kryzysowych, traumatycznych: 

• dostosowanie tempa zajęć, zadania domowe dopasowane do możliwości ucznia związanych 

z sytuacją zdrowotną; 

• w razie potrzeby wydłużenie terminu związanego z poprawą sprawdzianów, wyznaczanie 

indywidualnego terminu; 

• możliwość wydłużenia czasu przeznaczonego na pisanie sprawdzianu lub odpowiedź ustną; 

• jeśli zajdzie taka potrzeba wolniejsze tempo pracy; 

• udzielanie pomocy, wyjaśnień, motywowanie do pracy; 

• szczególny nacisk kładzie się na wsparcie emocjonalne. 

 

Uczniowie nadpobudliwi (np. ADHD) i zespół Aspergera 

• stosowanie krótkich poleceń używając zdecydowanego tonu; 

• wyznaczenie jasnego celu i dzielenie materiału na mniejsze partie; 

• eliminowanie bodźców rozpraszających z otoczenia; 

• używanie jednoznacznego języka, wyjaśnianie metafor, wyrazów wieloznaczne. 

 

Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją 

• stosowanie krótkich i zrozumiałych poleceń; 

• możliwość wydłużenia czasu na opanowanie większej ilości materiału; 

• umiejscowienie ucznia w pierwszej ławce blisko tablicy; 

• w miarę możliwości stosowanie ustną formę odpowiedzi. 

Bardzo ważną rolę spełniają różnego rodzaju wzmocnienia pozytywne, np. zachęta, pozytywna 

informacja zwrotna, docenianie nawet małych sukcesów. W ocenie ucznia uwzględniany jest wysiłek 

i wkład pracy ucznia, jego aktywność, zaangażowanie, systematyczność a więc stosunek do 

obowiązków szkolnych, a nie same efekty pracy. Przy ocenianiu prac uczniów ze specjalnymi 

wymaganiami ocenie nie podlegają błędy wynikające z ich deficytów. Nie można karać za objawy 

choroby. Należy chronić przed przemocą ze strony grupy rówieśniczej. 

 

Praca z uczniem zdolnym 

• należy poszerzać materiał prezentowany na zajęciach; 



• motywować do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach; 

• przydzielać uczniom zdolnym bardziej ambitne zadania podczas pracy grupowej, 

indywidualnej; 

• dawać możliwość wyboru zadań i prac dodatkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


