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Wstęp 
 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego ma na celu 
wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia i jest zgodny 
z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) SP  w Wińsku. 

2. PZO z języka angielskiego zawierają: 
• formy oceniania postępów uczniów; 
• formy pracy ucznia na zajęciach szkolnych i poza szkołą; 
• skalę oceniania; 
• kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na 

poszczególne oceny cząstkowe; 
• tryb poprawiania ocen; 
• ustalenia dotyczące nieprzygotowań do zajęć edukacyjnych; 
• szczególne kwestie dotyczące oceniania i ocen. 

 
Formy oceniania postępów uczniów 
 
Ocenianie postępów uczniów jest dokonywane systematycznie i przyjmuje 
następujące formy: 

• sprawdziany (prace klasowe) obejmujące materiał gramatyczno-
leksykalno-komunikacyjny z działów tematycznych tzw. unitów lub ich 
części (w przypadku, gdy dany unit jest zbyt obszerny); sprawdziany są 
zapowiadane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem; uczniowie są informowani o rodzaju i zakresie 
sprawdzanych umiejętności; w przypadku nieobecności ucznia ma on 
obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu 
do szkoły; uczeń winien poznać wyniki sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni 
od daty jego pisania; 

• krótkie formy pisemne (kartkówki) obejmujące materiał z trzech 
ostatnich zajęć edukacyjnych; celem kartkówek jest głównie sprawdzian 
opanowania materiału leksykalnego (słownictwa); uczeń nieobecny na 
kartkówce musi ją zaliczyć; 

• testy obejmujące materiał gramatyczno-leksykalno-komunikacyjny oraz 
sprawdzające trzy umiejętności uczniów (słuchanie, czytanie, pisanie)  
z danego działu tematycznego tzw. unitu lub z kilku takich działów (np. test 
ewaluacyjny sprawdzający wiedzę i zakres umiejętności ucznia na koniec 
semestru); 

• odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich zajęć 
edukacyjnych; celem odpowiedzi ustnych jest sprawdzian opanowania 
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materiału leksykalnego (słownictwo) lub poziomu umiejętności 
komunikacyjnych ucznia (tzn. udzielania odpowiedzi, stawiania pytań, 
uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania, negocjowania); 
odpowiedzi ustne mają formę krótkich dialogów sytuacyjnych lub dłuższej 
wypowiedzi ustnej ucznia; 

• prace pisemne (e-mail, pocztówka, list, wiadomość, zaproszenie, 
ogłoszenie) na zadany przez nauczyciela temat; uczeń ma tydzień czasu na 
napisanie wypracowania; nauczyciel może wymagać również aby uczeń 
potrafił się wypowiedzieć ustnie na dany temat; 

•  dyktanda mające na celu sprawdzenie rozumienia tekstu słuchanego oraz 
jego prawidłowego zapisu fonetycznego; 

• graficzne prace domowe (projekty) to prace przygotowane metodą 
projektów zarówno indywidualnie jak i grupowo poza szkołą; uczniowie mają 
z reguły ok. 4 tygodni na przygotowanie takiego projektu. 

 
Waga ( w procentach) dla każdego rodzaju oceny: 

Sprawdzian – 100 % 

Praca pisemna (e-mail, pocztówka, list, wiadomość, zaproszenie, ogłoszenie)-75% 

Kartkówka- 60% 

Odpowiedz ustna (monolog)- 75 % 

Dialog- 40% 

Plakat, referat- 50% 

Zadanie domowe- 40% 

Graficzne prace domowe (projekty)- 100% 

 
Formy pracy ucznia na zajęciach szkolnych i poza szkołą 
 

• praca indywidualna 
• praca w parach 
• praca w grupach 
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Skala oceniania  
 
W przypadku sprawdzianów (prac klasowych), krótkich form pisemnych 
(kartkówek), testów oraz testów sprawdzających umiejętności rozumienia ze 
słuchu oraz tekstu czytanego obowiązuje sześciostopniowa skala oceniania 
zgodna z WZO szkoły: 
 

OCENA PROCENTOWY UDZIAŁ  
POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 

CELUJĄCA 100%- 98% 

+ BARDZO DOBRA 97%- 95% 

BARDZO DOBRA 94%- 90% 

- BARDZO DOBRA 89%- 87% 

+ DOBRA 86%- 84% 

DOBRA 83%- 75% 

- DOBRA 74%- 69% 

+ DOSTATECZNA 70%- 66% 

DOSTATECZNA 65%- 50% 

- DOSTATECZNA 49%- 47% 

+ DOPUSZCZAJACA 46%- 44% 

DOPUSZCZAJACA 43%- 35% 

- DOPUSZCZAJĄCA 36%- 34% 

NIEDOSTATECZNA 33%- 0% 

 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

  

 



 5 
 

OCENA PROCENTOWY UDZIAŁ 
POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 

CELUJĄCA 100%- 96% 

+ BARDZO DOBRA 95%- 91% 

BARDZO DOBRA 90%- 85% 

- BARDZO DOBRA 84%- 80% 

+ DOBRA 79%- 75% 

DOBRA 74%- 65% 

- DOBRA 64%- 60% 

+ DOSTATECZNA 59%- 55% 

DOSTATECZNA 54%- 45% 

- DOSTATECZNA 44%- 40% 

+ DOPUSZCZAJACA 39%- 35% 

DOPUSZCZAJACA 34%- 25% 

- DOPUSZCZAJĄCA 24%- 20% 

NIEDOSTATECZNA 19%- 0% 

 
• W przypadku odpowiedzi ustnej z materiału leksykalnego brana jest pod 

uwagę wymowa poszczególnych słów, a nie ich pisownia. W przypadku 
dłuższych wypowiedzi ustnych kładzie się większy nacisk na płynność 
wypowiedzi i poprawność wymowy aniżeli na poprawność gramatyczną.  

 
• W przypadku oceny prac pisemnych (wypracowań) brana jest po uwagę 

poprawność językowa, bogactwo językowe, treść oraz forma. 
 

• W przypadku oceny graficznych prac domowych (projektów) brana jest 
pod uwagę pomysłowość, kreatywność oraz estetyka pracy. Mniejszą uwagę 
zwraca się na poprawność gramatyczną. 
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Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się: 
 
- pochwały ustne, 
- symbole literowe: A,B,C,D,E. 
 
Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen literowych: 
- ocena celująca – A+ 
- ocena bardzo dobra - A 
- ocena dobra - B 
- ocena dostateczna - C 
- ocena dopuszczająca - D 
- ocena niedostateczna  – E 
 
 W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie +(plus) i – (minus) 

 
% poziom 
100 najwyższy - A+ 
99 - 89 wysoki - A 
88 -75 średni- B 
74 - 50 zadowalający - C 
49 - 30 niski - D 
29 - 0 najniższy - E 
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W sytuacji wymagającej dostosowania, treści programowe będą 
realizowane zgodnie z podstawą programową i przedstawionym planem. 

Zmienią się natomiast wymagania i sposoby przekazywanych treści 
wobec: 

 
1. Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna: 

 
• omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,  
• pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie,  
• polecenia przedstawiane w prostszej formie (unikanie trudnych, czy bardzo 

abstrakcyjnych pojęć), 
•  częste odwoływanie się do konkretu, przykładu 
• indywidualizacja  instruktażu (  zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie 

wykonać samodzielnie). 
 

2. Specyficzne trudności w uczeniu się: 
 

• uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem słownictwa 
• w czasie odpowiedzi ustnych dyskretne wspomaganie ( więcej czasu na 

przypomnienie, wydobycie z pamięci słów, dyskretnie naprowadzać),  
• częstsze powtórki utrwalanie materiału,  
• stosowanie technik skojarzeniowych ułatwiających zapamiętywanie,  
• stosowanie metod aktywnych, angażujących jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, 

wzrok, słuch),  
•  zróżnicowane formy sprawdzania wiadomości i umiejętności (tak, by ograniczyć 

ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia) 
• kontrola stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, 

szczególnie podczas sprawdzianów (wolne tempo czytania, słabe rozumienie 
jednorazowo przeczytanego zadania może uniemożliwić wykazanie się wiedzą z 
danego materiału), 

• w przypadku ucznia z dysgrafią akceptowanie pisma drukowanego, pisma na 
maszynie, komputerze 

• stosowanie ćwiczeń dla dyslektyków, dotyczących poprawnej pisowni na lekcji i w 
zdaniach domowych (wąż literkowy, krzyżówki, lustrzane wyrazy, grupowanie 
wyrazów) 

• stosowanie oceniania prac pisemnych bez odejmowania punktów za błędy 
ortograficzne, o ile błędy nie zniekształcają zupełnie zrozumienie wyrazu, jego 
znaczenia oraz zaliczanie zapisu fonetycznego 

• zachęta do autokorekty błędów ortograficznych w pracach pisemnych i zadaniach 
domowych, poprzez podkreślanie wyrazów z błędami 

• dostarczanie uczniom materiałów leksykalnych (listy słówek) zamiast bazowania na 
notatkach własnych uczniów przy nauce nowego materiału leksykalnego 

• przygotowanie list słówek do nauki w aplikacji Quizlett, ułatwiającej uczenie się 
pisownia 

• nawiązanie indywidualnego kontaktu z uczniem, rozmowy indywidualne, dbanie o 
dobre relacje i przyjazną atmosferę na lekcji 

• częste przypominanie technik uczenia się języka obcego, demonstrowanie sposobów 
• współpraca z rodzicami: informacje na edzienniku i konsultacjach indywidualnych 
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3. Uczniowie słabowidzący: 

 
• właściwe umiejscowienie ucznia  w klasie ( zapobiegające odblaskowi pojawiającemu 

się w pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność ),  
• udostępnianie tekstów ( np. testów sprawdzających wiedzę ) w wersji powiększonej,  
• podawanie modeli i przedmiotów do obejrzenia z bliska,  
• zwracanie uwagi na szybkę zmęczenie ucznia związane ze zużywaniem większej 

energii na patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową 
(wydłużanie czasu na wykonanie określonych zadań ),  

• częste zadawanie pytania- „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego 
trafności doznań wzrokowych. 

 
4. Uczniowie słabosłyszący: 

 
• zapewnić dobre oświetlenie klasy (dobrze oświetlona twarz nauczyciela umożliwia 

uczniowi słuchanie jego wypowiedzi i jednoczesne odczytywanie mowę z ust), 
• zapewnienie możliwości odwracania się w kierunku odpowiadających kolegów ( 

lepsze zrozumienie ich wypowiedzi), 
• unikać odwracania się od ucznia( stanie w pobliżu ucznia niedosłyszącego)  
• zapewnienie spokoju i ciszy w klasie (zbędny hałas, który może być wzmacniany 

przez aparat, utrudnia rozumienie poleceń nauczyciela i wypowiedzi innych uczniów, 
powoduje też większe zmęczenie),  

• sprawdzać rozumienie poleceń przez ucznia ( w przypadku trudności zapewnić mu 
dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie, używając prostego, znanego 
dziecku słownictwa, można też wskazać jak to polecenie wykonuje jego kolega 
siedzący w ławce) 

• podczas zajęć używanie jak najczęściej pomocy wizualnych i tablicy (m.in. zapisanie 
nowego tematu, nowych i ważniejszych słów, zagadnień gramatycznych itp.),  

• aktywizowanie  do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań (podtrzymywanie  
odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, umowne gesty, mimiką twarzy), 

•  przy ocenie prac pisemnych nie uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, 
doceniać własną aktywność i wkład pracy ucznia, a także jego stosunek do 
obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, dokładność) 

 
5. Uczniowie z ADHD 

 
• zapewnienie uczniowi więcej uwagi podczas zajęć, 
•  wzmocnienie  pożądanych zachowań,  
• stosowanie prostych zasad i reguł  (konsekwencja w pracy z uczniem), 
• przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie,  
• unikanie odraczania nagradzania i karania (stosować zrozumiały dla ucznia system 

pochwał i kar),  
• ograniczać zbędne bodźce,  
• w miarę możliwości stosować ustalony rytm pracy. 

 
6. Uczniowie z zespołem Aspergera: 

 
• eliminacja  bodźców rozpraszających (wzrokowych, słuchowych), 
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• pomoc w nabywaniu umiejętności w zakresie „funkcji wykonawczych” (umiejętności 
organizacyjne i umiejętności uczenia się),  

• uzupełnianie  informacji słownych tekstem pisanym albo obrazem, ilustracją, filmem,  
• ograniczanie przekazywania materiałów abstrakcyjnych opierać się na konkretach, 
• powtarzanie poleceń, sprawdzanie stopnia zrozumienia polecenia, czekanie aż 

rozpocznie pracę, 
• stosowanie krótkich zdań i  jasnych instrukcji,  
• używanie prostego i jednoznacznego języka, unikanie ironii, dowcipów, przenośni, 

idiomów,  
• dbanie o pozytywną więź z dzieckiem, praca w oparciu o tzw. pozytywne 

wzmocnienia – pochwały, nagradzanie,  
• dzielenie zadań na wieloetapowe, krótsze części,  
• sprawdzanie wiedzy ucznia w formie jaką preferuje. 

 
 

Sposób dostosowania treści podstawy programowej w przypadku   
nauczania zdalnego: 

• praca z uczniem odbywa się za pomocą platformy edukacyjnej i innych wskazanych 
komunikatorów ( Facebook, Zoom, poczta elektroniczna), 

• realizacja tematów lekcyjnych w formie online, notatki i opracowania pisemne na 
platformie, filmy edukacyjne, 

• nauczyciel informuje uczniów i rodziców o wybranych metodach i narzędziach pracy, 
• podczas zajęć na odległość ilość przedstawianych przykładów zostanie ograniczona, 

podobnie ilość zadawanych zadań na lekcji i domowych, 
• oceniane będą karty pracy, testy, kartkówki, odpowiedzi na pytania przesłane na 

platformę, we wskazanym terminie i zgodnie z podanymi kryteriami, 
• odpowiedzi ustne oceniane będą z wykorzystaniem platformy do komunikacji online, 
• prace nie na temat i wykonane niesamodzielnie będą oceniane na ocenę 

niedostateczną, 
• brak odpowiedzi pisemnej (zadanie domowe, test) w wyznaczonym terminie będzie 

oceniane na ocenę niedostateczną, 
• uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, 
• brak aktywności na platformie edukacyjnej lub podczas zajęć online, bez 

usprawiedliwienia, skutkuje nieobecnością,  
• wszystkie otrzymane oceny nauczyciel zapisuje w e-dzienniku, 
• w przypadku przedłużającego się braku aktywności ucznia na zajęciach, braku 

odpowiedzi na zadawane zadania lub podczas sprawdzianów nauczyciel powiadamia 
wychowawcę lub bezpośrednio opiekuna (e-dziennik lub telefon). 
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Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne 
oceny cząstkowe 
 
W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne 
umiejętności: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Ocenianie ucznia przyjmuje 
powyżej wymienione formy. Na podstawie ocen cząstkowych nauczyciel wystawia  
oceny śródroczne i roczne.  
Nauczyciel stosuje następujące kryteria: 
 
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

• bezbłędnie operuje wszystkimi strukturami gramatycznymi; 
• stosuje różnorodność struktur wykraczających poza program oraz posiada 

dużą swobodę w doborze słownictwa; 
• używa bogatego słownictwa o charakterze bardziej złożonym, 

abstrakcyjnym, wykraczającym poza program; 
• operuje idiomami. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• potrafi poprawnie operować wszystkimi strukturami gramatycznymi; 
• bez trudu  buduje spójne zdania; 
• stosuje szeroki zakres słownictwa, odpowiedni do zadania; 
• używa poprawnie obowiązujących elementów słownictwa o charakterze 

bardziej złożonym, abstrakcyjnym. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

• potrafi operować wszystkimi strukturami gramatycznymi (dopuszczalne są 
drobne i nieliczne błędy); 

• potrafi budować logiczne zdania; 
• używa szerokiego zakresu słownictwa (dopuszczalne drobne błędy 

leksykalne). 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

• potrafi operować podstawowymi strukturami gramatycznymi; 
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• umie budować proste zdania, popełniając błędy nie zakłócające rozumienia, 
używa prostego słownictwa. 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

• potrafi poprawnie operować niewielką ilością struktur gramatycznych; 
• potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne; 
• dysponuje ubogim zakresem słownictwa. 

 
MÓWIENIE 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
 

• potrafi płynnie i swobodnie wypowiadać się, stosując bogatą leksykę  
i różnorodność struktur wykraczających poza program; 

• bezbłędnie, spontanicznie i naturalnie reaguje w sytuacjach dnia 
codziennego; 

• naśladuje autentyczną wymowę i intonację; 
• prezentuje pełną poprawność językową. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

• potrafi płynnie i swobodnie wypowiadać się; 
• prezentuje całkowitą poprawność językową (wymowa, intonacja, struktury 

gramatyczne i leksykalne); 
• umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie; 
• dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 
 

 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

• potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem; 
• posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając nieliczne błędy, nie  

zakłócające możliwości porozumienia się; 
• umie w naturalny sposób włączać się do rozmowy, popełniając nieliczne 

błędy, posługując się poprawnie podstawowym słownictwem. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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• posługuje się prostym słownictwem, mało urozmaiconym, ma problemy  
z doborem właściwych słów i z poprawnym użyciem struktur 
gramatycznych; 

• popełnia błędy w wymowie i akcentowaniu, utrudniające zrozumienie 
wypowiedzi; 

• umie czasem zabierać głos w rozmowie. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

• rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie; 
• posługuje się ubogim słownictwem, popełnia wiele zauważalnych błędów  

w wymowie i akcentowaniu; 
• potrafi porozumieć się w ograniczonym zakresie. 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

• wypowiada się w sposób niezrozumiały lub całkowicie nie na temat; 
• udziela błędnych odpowiedzi na pytania rozmówcy lub w ogóle nie 

odpowiada; 
• opanował wymowę i intonację w sposób często znacznie utrudniający 

zrozumienie. 
 

PISANIE 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

• pisze spójnie, logicznie stosując różnorodność myśli i argumentów; 
• umie prawidłowo posługiwać się idiomami, cytatami i związkami 

frazeologicznymi; 
• stosuje konstrukcje i struktury charakterystyczne dla danego języka, 

wykraczające poza program; 
• potrafi stosować różnorodne wypowiedzi pisemne np.: list, 

charakterystyka. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

• potrafi popisać się dłuższą wypowiedzią, zawierającą różnego rodzaju 
zdania złożone: przydawkowe, celowe, warunkowe, itp. 

• potrafi w spójny sposób zorganizować tekst i omówić temat; 
• buduje tekst według zasady: wstęp, rozwinięcie i zakończenie; 
• pisze teksty o odpowiedniej długości; 
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• używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

• potrafi pisać teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne, zawierające 
pełne zdania, ale o prostej strukturze i słownictwie; 

• zawiera w zadaniu pisemnym wszystkie istotne punkty, choć nie zawsze 
wyczerpuje temat; 

• nie ma większych kłopotów z prawidłową pisownią i interpunkcją. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

• próbuje w zadaniu uwzględnić większość istotnych punktów, posługując się 
mało urozmaiconym słownictwem i bardzo prostymi strukturami 
gramatycznymi; 

• popełnia błędy leksykalno-gramatyczne w nieznacznym stopniu zakłócające 
rozumienie i odczytanie intencji piszącego; 

• stosuje liczne powtórzenia leksykalne. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

• ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania; 
• tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji; 
• stosuje ubogie struktury i ma duże braki w słownictwie; 
• w zadaniu pisemnym zawiera tylko niektóre istotne punkty; 
• używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

• pisze nie na temat lub zawarte w tekście błędy uniemożliwiają zrozumienie 
tekstu; 

• tworzy wypowiedź pozbawioną  spójności i logiki; 
 

SŁUCHANIE (rozumienie tekstu mówionego i słuchanego) 
 
Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który: 
 

• potrafi zrozumieć sens nagrania i tekstu pisanego o wyższym stopniu 
trudności, zawierającego elementy słownictwa fachowego; 

• posiada wybitne wyczucie języka; 
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• samodzielnie potrafi doskonalić swój warsztat, korzystając z prasy, radia, 
telewizji oraz lektur. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

• z łatwością rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów; 
• potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną; 
• z kontekstu potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów; 
• potrafi bezbłędnie rozpoznać intencje mówiącego. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

• potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; 
• potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji; 
• potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je  
• w formę pisemną; 
• potrafi zwykle rozpoznać intencje mówiącego. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

• potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów; 
• potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę 

pisemną; 
• potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

• fragmentarycznie rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów; 
• potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i 

rozmowach; 
• potrafi wydobyć niewielką ilość potrzebnych informacji i przekształcić je 

w formę pisemną; 
• potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 
• potrafi zazwyczaj wykonać zadania, gdy otrzyma dodatkowe wskazówki. 

 
 
 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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• próbuje prawidłowo określić ogólny sens wysłuchanej wypowiedzi, ale mu 
się to nie udaje, ponieważ wyodrębnia tylko pewne informacje, 
niekoniecznie istotne, których nie potrafi połączyć ze sobą  lub w ogóle nie 
rozumie wypowiedzi. 

 
CZYTANIE 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

• płynnie czyta oryginalny tekst zamieszczony w podręczniku na poziomie 
wyższym niż wykorzystywany na lekcji; 

• bezbłędnie rozwiązuje zadania typu prawda / fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór po przeczytaniu tekstu. 

 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

• dzięki dążeniu do zrozumienia sensu komunikatu, śledzi jego fabułę, 
potrafi ustalić logiczną ciągłość jak i prawidłowo wyodrębnia różnorodne, 
żądane informacje, a także określa myśl przewodnią danego tekstu; 

• potrafi w szybkim tempie zapoznać się i zrozumieć różnorodne komunikaty 
przedstawione w formie pisemnej; 

• potrafi prawidłowo wyodrębnić informacje i fakty główne spośród 
drugorzędnych; 

• potrafi przetworzyć materiał informacyjny czytanego komunikatu 
dokonując uogólnień na poziomie całego tekstu, a także uogólniając główne 
idee w nie zawarte; 

• potrafi zinterpretować komunikat argumentując swoje stwierdzenia 
faktami zaczerpniętymi z treści czytanego tekstu bądź też z analizy jego 
formy lub języka. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

• dzięki dążeniu do zrozumienia sensu komunikatu, śledzi jego fabułę, 
potrafi ustalić logiczną ciągłość jak i prawidłowo wyodrębnia fakty, a także 
określa myśl przewodnią danego tekstu; 

• potrafi przetworzyć materiał informacyjny czytanego komunikatu 
dokonując uogólnień na poziomie całego tekstu, natomiast ma kłopoty z 
wyodrębnieniem jego głównej myśli; 

• potrafi zinterpretować komunikat argumentując swoje stwierdzenia 
faktami zaczerpniętymi z treści czytanego tekstu. 
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Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 

• potrafi wyodrębnić przede wszystkim fakty lecz nie potrafi rozgraniczyć 
informacji głównych od drugorzędnych ani uogólnić głównej myśli 
komunikatu; 

• w zakresie interpretacji czytanego komunikatu potrafi poprawnie określić 
jego formę; 

• ma wolne tempo czytania; 
• dąży do dosłownego przetłumaczenia tekstu; 
• wymaga stymulacji połączonej ze szczegółową instrukcją postępowania, aby 

określić znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
 

• potrafi wyodrębnić niektóre fakty, lecz nie potrafi rozgraniczyć 
informacji głównych od drugorzędnych ani uogólnić głównej myśli 
komunikatu; 

• w zakresie interpretacji czytanego komunikatu czasami potrafi poprawnie 
określić jego formę; 

• tłumaczy tekst dosłownie; 
• wymaga stymulacji połączonej ze szczegółową instrukcją postępowania, aby 

określić znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

• potrafi wyodrębnić tylko nieliczne fakty, ale nie rozumie treści większości 
komunikatu; 

• próbuje dosłownie przetłumaczyć fragmenty tekstu, co znacznie utrudnia 
mu zrozumienie treści oraz spowalnia czytanie; 

• wymaga dosłownego tłumaczenia słów; 
• w zakresie interpretacji czytanego komunikatu bardzo rzadko lub wcale 

nie potrafi poprawnie określić jego formy. 
 

 
 
 
 
 
Tryb poprawiania ocen 
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• Każdą ocenę  uczeń może poprawić w ciągu 10 dni roboczych od momentu 
podania do wiadomości ucznia, jaką ocenę otrzymał ze sprawdzianu itp. lub 
powrotu do szkoły po chorobie.  

 
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). 

• Nieprzygotowanie, które zgłasza uczeń jest odnotowywane w dzienniku. 
• Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie materiału z trzech ostatnich 

zajęć edukacyjnych lub brak pracy domowej.  
• W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania, może 

zostać spytany i otrzyma ocenę adekwatną do stanu posiadanej wiedzy. 
• W przypadku zatajenia braku pracy domowej uczeń otrzyma ocenę 

niedostateczną. 
• W przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach (np. z powodu 

pobytu w szpitalu) może on być nieprzygotowany (nawet jeśli wykorzystał 
„nieprzygotowanie”), ale jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia 
przerobionego na zajęciach materiału. 

 
Szczególne kwestie dotyczące oceniania i ocen 
 

• Uczeń może otrzymać ocenę na zajęciach edukacyjnych za pracę na lekcji 
(indywidualną, w parach bądź grupach) w wyznaczonym przez nauczyciela 
czasie. Jeżeli uczeń nie wykona zadanych przez nauczyciela zadań, może 
uzyskać ocenę niedostateczną. 

• Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na pierwszy semestr, ma 
obowiązek zaliczyć materiał gramatyczno-leksykalno-komunikacyjny  
z pierwszego semestru najdalej dwa tygodnie po zakończeniu ferii 
zimowych. 

• Uczeń, który z prac klasowych ma oceny niższe od oceny dobrej lub 
bardzo dobrej nie może mieć oceny dobrej lub bardzo dobrej na semestr.  

• Oceniając wiedzę i umiejętności uczniów nauczyciel uwzględnia zalecenia  
opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli taką uczeń 
dostarczył. 

• Ocenie podlega również zeszyt ucznia. Nauczyciel ma prawo sprawdzić 
dwukrotnie zeszyt ucznia w ciągu semestru. 

• Za udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach anglojęzycznych uczeń 
zostaje nagrodzony oceną bardzo dobrą lub celującą. 
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    Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej zobowiązują następujące progi dla 
poszczególnych ocen. 

 

Celujący od 5,60 i więcej 

Bardzo dobry od 4,60 do 5,59 

Dobry od 3,60 do 4,59 

Dostateczny od 2,60 do 3,59 

Dopuszczający od 1,60 do 2,59 

Niedostateczny  1,59 i niżej 

 
 

 
We wszystkich kwestiach nie ujętych w powyższych punktach obowiązują 
odpowiednie zapisy w WZO lub indywidualne ustalenia między nauczycielem a 
uczniem. 
 
 
 
 
 
 


