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Przedmiotowe Ocenianie  

z języka obcego nowożytnego 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu 

 

 

Obowiązujące od 01.09.2017r.  

 

Nauczyciele uczący: 

Język angielski: 

 Kaźmierska Joanna 

 Nowak Elżbieta 

 Osińska Edyta 

 Soból Jolanta 

Język niemiecki: 

 Czaplicka Katarzyna 

 

§ 1 

Cele edukacyjne i osiągnięcia 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

 

Ocenianie uczniów ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

 

Ocenianie powinno wspomagać ucznia w procesie uczenia się poprzez przekazywanie 

informacji na temat jego mocnych i słabych stron. Informacja ta powinna dotyczyć 

wszystkich aspektów języka ćwiczonych podczas lekcji: rozumienia tekstu czytanego, 

słuchanego, pisania, mówienia oraz znajomości słownictwa, a także struktur gramatycznych. 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami, systematycznie, jawnie i zrozumiale – oceną 

wyrażoną stopniem od 1 do 6.  

 

Cele edukacyjne 

 

1. Przygotowanie uczniów do wykorzystania języka obcego w sytuacjach życiowych poprzez 

naukę sprawnej komunikacji w językach obcych. 
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2. Otwarcie uczniom oczu na świat i poszerzenie ich doświadczeń poprzez kontakt z nauką 

języka obcego oraz kulturą i obyczajowością krajów, których język poznają w celu 

porozumiewania się między narodami i tolerancji wobec różnic kulturowych. 

3. Dostarczanie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać 

będzie ich dalszej nauce języka obcego. 

 

Osiągnięcia 

1. Osiągnięcie poziomu opanowania języka obcego zgodnego z wymaganiami podstawy 

programowej na danym etapie edukacyjnym na miarę możliwości ucznia. 

2. Używanie skutecznie języka obcego w codziennych sytuacjach w mowie i piśmie. 

3. Rozumienie języka mówionego i pisanego. 

4. Korzystanie z materiałów w języku obcym przy wykonywaniu prac samodzielnych i 

grupowych. 

5. Poznawanie zwyczajów i życia codziennego krajów, których języka uczeń się uczy. 

 

 

§ 2 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach przedmiotowego oceniania 

 

Nauczyciel do 20 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z PO z języka 

obcego nowożytnego. 

Informacja dotyczy: 

- wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 

- kryteriów oceniania, 

- form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

- częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

- minimalnej liczbie ocen z języka obcego, 

- zasad wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 

- zasad poprawiania ocen, 

- zasad postępowania w przypadku nieobecności na sprawdzianie 

- zasad zgłaszania nieprzygotowania do lekcji 

- informacji o możliwości konsultacji z nauczycielem przedmiotu 

-warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

Najistotniejsze informacje dotyczące PO uczniowie otrzymują na piśmie i mają obowiązek 

wkleić je do zeszytu przedmiotowego. Rodzice mają obowiązek złożyć podpis informujący, 

że zapoznali się z przedmiotowym ocenianiem z języka obcego nowożytnego. 

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PO z języka angielskiego w 

dzienniku lekcyjnym, a uczniowie składają podpis na stosownym dokumencie. 

Treść przedmiotowego oceniania z języka obcego nowożytnego znajduje się na stronie 

internetowej szkoły w zakładce dokumenty szkolne. 

 

 

§ 3 

Formy i metody sprawdzania wiedzy 

 

Ocenianie polega na sprawdzeniu wiedzy poprzez: 

• test z danego zakresu materiału leksykalno- gramatycznego; 

• sprawdzian dotyczący poszczególnych umiejętności językowych;  
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• krótką wypowiedź ustną lub pisemną;  

• kartkówkę lub odpowiedź ustną dotyczącą sprawdzenia znajomości słownictwa; 

• projekty językowe; 

• pracę na zajęciach; 

• zadania domowe;  

• wysiłek włożony przez ucznia przy wykonywaniu danego zadania; 

• zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji; 

• gotowość do podejmowania dodatkowych zadań; 

• umiejętność pracy w grupie. 

 

1. Obszary oceniania: 

Ocenianiu podlegają: 

- wiadomości: słownictwo i struktury gramatyczne 

- umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania 

- stosunek do przedmiotu, 

- estetyka prac i materiałów, 

- aktywność 

 

2.  Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

 

Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Uczeń otrzymuje oceny za: 

a)  sprawdziany lub testy zapowiadane przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Procentowe określenie ocen ze sprawdzianu zgodne jest z WO w SP 

nr 2 w Przasnyszu. 

 niedostateczny 0 - 29 %; 

 dopuszczający 30 –49 %; 

 ............................................................................................................................... d
ostateczny 50 – 74 %; 

 ............................................................................................................................... d
obry 75 – 89 %; 

 ............................................................................................................................... b
ardzo dobry 90 - 99 %; 

 ............................................................................................................................... c
elujący 100 %.  

b)  kartkówki z trzech ostatnich lekcji lub z wyznaczonej partii materiału nie wymagające 

wcześniejszego zapowiadania przez nauczyciela. 

c) odpowiedzi ustne - z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału 

d) czytanie, tłumaczenie i rozumienie tekstu 

e) pisanie krótkich form wypowiedzi 

f) zadania domowe obowiązkowe sprawdzane i oceniane na bieżąco. Brak pracy domowej 

oznaczany jest znakiem (-). Trzy znaki (-) oznaczają ocenę niedostateczną. 

g) zadania domowe nadobowiązkowe dla chętnych 

h) zeszyt ćwiczeń sprawdzany oceniany na bieżąco w miarę potrzeb 

i) pracę na zajęciach ocenianą umownie znakami (+/-). Trzy znaki (+) oznaczają 

otrzymanie oceny bardzo dobrej. Trzy znaki (-) ocenę niedostateczną. 

j) projekty językowe  

 

Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych testów/ sprawdzianów i 

kartkówek najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. 
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W trakcie sprawdzianów, uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. 

W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo 

do obniżenia oceny uczniom lub uczniowi.  

 

§ 4 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny 

 

OCENA CELUJĄCA 

Uczeń: 

- biegle odpowiada na pytania używając konstrukcji i słownictwa wybiegającego poza 

program, prawidłowo formułuje rozbudowane pytania szczegółowe; 

- bezbłędnie rozwiązuje zadania, wypowiedzi pisemne na zadany temat zawierają konstrukcje 

gramatyczne o dużej trudności; ich treść jest 

oryginalna i bogata w nowe słownictwo; proponuje nowe i ciekawe formy zadań domowych, 

- wykracza znajomością słówek poza program nauczania; 

- czyta samodzielnie nowy tekst nie popełniając błędów w wymowie; 

- samodzielnie potrafi przetłumaczyć duży fragment tekstu; 

- samodzielnie układa dialog, urozmaicony słownictwem, konstrukcjami 

- wykraczającymi poza program nauczania; odtwarza go stosując dodatkowe środki wyrazu; 

- pisze testy sprawdzające na 100% 

- bierze udział w olimpiadach lub konkursach. 

OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń: 

- biegle i poprawnie odpowiada na zadane pytania, bardzo dobrze radzi sobie z wymową i 

konstrukcjami gramatycznymi, nie popełnia błędów językowych; 

- poprawnie rozwiązuje testy gramatyczne; w wypowiedziach pisemnych stosuje wiele 

poznanych form gramatycznych, ich treść jest logiczna, bogata w poznane słownictwo, nie 

popełnia błędów pisowni; zadania domowe odrabia systematycznie i poprawnie; 

- opanował co najmniej 99-90% wymaganego słownictwa i materiału testowego; 

- czyta płynnie, prawidłowo akcentuje wyrazy; 

- tłumaczy zadany tekst sprawnie i samodzielnie, nie ma problemów ze zrozumieniem 

znaczenia słów i pełnych zdań, rzadko korzysta z pomocy słownika; 

- potrafi samodzielnie ułożyć dialog na zadany temat, wykorzystując pełny zakres podanych 

możliwości, odtwarza go biegle i prawidłowo; 

- bierze aktywny, różnorodny udział we wszystkich formach pracy na lekcjach, motywuje 

pozostałych członków grupy do wysiłku, ma większy wkład pracy podczas prac grupowych, 

OCENA DOBRA 

Uczeń: 

- rozumie zadane pytanie, lecz ma problemy z udzieleniem całkowicie poprawnej 

odpowiedzi; dobrze radzi sobie z wymową, lecz popełnia drobne błędy językowe; 

- poprawnie rozwiązuje testy gramatyczne; w wypowiedziach pisemnych stosuje proste formy 

gramatyczne, zachowując logiczny tok wypowiedzi; popełnia nieznaczne błędy w pisowni; 

zadania odrabia systematycznie lecz zdarza mu się popełniać błędy; 

- opanował co najmniej 89-75% wymaganego słownictwa i zadań testowych, bez pomocy 

radzi sobie z wymową; 

- czyta poprawnie lecz ma problemy z prawidłowym akcentowaniem, 

- tłumaczy tekst samodzielnie lecz ma niewielkie problemy ze zrozumieniem poszczególnych 

zdań i połączeniem ich w logiczną całość; często korzysta z pomocy słownika, 
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- samodzielnie układa dialogi wykorzystując poprawnie wiadomości lecz potrzebuje na to 

więcej czasu, poprawnie odtwarza jego treść, 

- bierze aktywny udział wybranych formach pracy, w grupie pracuje zadawalająco, 

 

 

OCENA DOSTATECZNA 

Uczeń: 

- ma często problemy ze zrozumieniem pytań i udzieleniem odpowiedzi, nie radzi sobie z 

konstrukcjami gramatycznymi, popełnia często błędy w wymowie, jego odpowiedź jest często 

wspomagana przez nauczyciela, 

- rozwiązuje w stopniu zadawalającym 74-50% testu gramatycznego; w wypowiedziach 

pisemnych na zadany temat popełnia wiele błędów w pisowni, nieprawidłowo stosuje proste 

formy gramatyczne, wypowiedź jest chaotyczna, zdania nie wiążą się ze sobą w logiczną 

całość, często zadań domowych nie odrabia w całości, 

- opanował 74-50% wymaganego słownictwa i zadań testowych, przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela radzi sobie z ich wymową; 

- ma problemy z samodzielnym odczytaniem przerobionego tekstu; nie stosuje akcentu; w 

trakcie czytania jest często wspomagany przez nauczyciela, 

- tłumaczy krótki fragment samodzielnie lecz ma poważne problemy z logicznym 

zrozumieniem i połączeniem ich ze sobą, korzysta czasem z pomocy nauczyciela; nie potrafi 

w pełni korzystać z pomocy słownika, 

- nie jest w stanie samodzielnie ułożyć dialogu; w ograniczonym stopniu stosuje w nim 

poznane umiejętności; ma problemy z prawidłowym odtworzeniem, 

- częściowo bierze udział w wybranych formach pracy, jego wkład pracy w grupie jest 

ograniczony, 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń: 

- ma poważne problemy ze zrozumieniem prostych pytań, udziela odpowiedzi tylko z pomocą 

nauczyciela, bardzo rzadko stosuje proste formy gramatyczne; nawet z pomocą nauczyciela 

słabo odtwarza wymowę, 

- samodzielnie rozwiązuje maksimum 50%-36% testu gramatycznego, nie potrafi 

samodzielnie ułożyć prostych zdań na zadany temat, popełnia szereg błędów w pisowni, tylko 

z pomocą nauczyciela jest w stanie ułożyć krótką wypowiedź, jak również odrobić zadanie, 

- opanował 49-30% wymaganego słownictwa i zadań testowych, 

- potrafi w stopniu ograniczonym odczytać poprawnie fragment tekstu, czyta poszczególne 

wyrazy z dużymi przerwami, nawet z pomocą nauczyciela ma problemy z odtworzeniem 

wymowy większości słów, 

- tylko z pomocą nauczyciela jest w stanie poradzić sobie z tłumaczeniem krótkich 

fragmentów tekstu, nie umie połączyć ich w całość i korzystać z pomocy słownika, 

- jest w stanie ułożyć dialog o minimalnym stopniu trudności tylko z pomocą nauczyciela, 

umie w stopniu ograniczonym odtworzyć jego treść, 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Uczeń: 

- nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi udzielić krótkiej odpowiedzi na proste pytania, nie 

umie kompletnie odtworzyć wymowy, nie rozumie treści podstawowych pytań, 

- nie osiąga z prac pisemnych powyżej 29%, nie jest chętny do układania prostych 

wypowiedzi pisemnych; nie odrabia zadań domowych, 

- nie opanował minimum 30% wymaganego słownictwa, 

- nie potrafi z pomocą nauczyciela odczytać krótkiego fragmentu tekstu, 
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- nie jest w stanie zrozumieć znaczenia prostych słów, 

- nie jest w stanie ułożyć 2 prostych zdań lub treści dialogu przygotowanego przez 

nauczyciela. 

 

 

§ 5 

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny według poziomów  

 

Szczegółowe wymagania  na poszczególne oceny według poziomów  zawarte są w 

załącznikach stanowiących integralną część przedmiotowego oceniania dotyczących 

poszczególnych poziomów edukacyjnych oraz języków. 

 

 

§ 6 

Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej 

 

- Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej z prac pisemnych (testy, sprawdziany) jeden 

raz w semestrze.  

- Uczeń dokonuje poprawy oceny na lekcji języka angielskiego lub w sposób określony przez 

nauczyciela. 

- W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie poprawy uczeń traci możliwość 

ponownej poprawy pracy.  

- W przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią ocenę 

z pracy.  

- Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej. 

 

 

§ 7 

Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji 

 

Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć trzy razy 

w semestrze. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku w sposób umowny. 

Nieprzygotowanie lub brak zadania uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji, w 

przypadku niezgłoszenia otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Brak przygotowania spowodowany dłuższą chorobą lub szczególnymi wypadkami losowymi 

rozpatruje się indywidualnie. 

 

 

§ 8 

Zasady postępowania w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie lub innej 

formie sprawdzania wiedzy 

 

Uczeń nieobecny podczas pisania testów/ sprawdzianów, jeśli jego nieobecność jest 

usprawiedliwiona, jest zobowiązany do napisania pracy w innym, wyznaczonym przez 

nauczyciela czasie. Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi 

jeden tydzień od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność w wyznaczonym przez nauczyciela terminie jest 

równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
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§ 9 

Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej 

 

W każdym semestrze uczeń powinien otrzymać co najmniej 6 ocen cząstkowych z języka 

angielskiego oraz co najmniej 4 oceny z języka niemieckiego. 

 

Przyjęto poniższe wartości ocen cząstkowych uwzględniających plusy i minusy: 

 

Ocena Wartość oceny 

1 1,00 

1+ 1,50 

2- 1,75 

2 2,00 

2+ 2,50 

3- 2,75 

3 3,00 

3+ 3,50 

4- 3,75 

4 4,00 

4+ 4,50 

5- 4,75 

5 5,00 

5+ 5,50 

6 6,00 

 

 

Oceny za 1 semestr  posiadają plusy i minusy i  wystawia się je na podstawie średniej ocen 

cząstkowych zawartych w następujących przedziałach: 

 

Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry + 5,25 – 5,50 

Bardzo dobry 4,76 – 5,24 

Bardzo dobry - 4,51 – 4,75 

Dobry + 4,25 – 4,50 

Dobry 3,76 – 4,25 

Dobry -  3,51 – 3,75 

Dostateczny + 3,25 –3,50 

Dostateczny 2,76 – 3,24 

Dostateczny - 2,51 – 2,75 

Dopuszczający + 2,25 – 2,50 

Dopuszczający 1,76 – 2,24 

Dopuszczający - 1,51 – 1,75 
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Niedostateczny 0,00 – 1,50 

 

 

Oceny roczne są ocenami całkowitymi i wystawia się je na podstawie średniej ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym, zawartych w następujących 

przedziałach: 

 

 

 

Ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych, ale nie jest to tylko średnia 

arytmetyczna tych ocen. Najwyższą wagę mają oceny z testów/sprawdzianów.  

 

 

§ 10 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana 

 

Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną 

poinformowani wpisem w e-dzienniku o przewidywanych ocenach z języka obcego 

nowożytnego. 

Rodzice uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z przedmiotu, poinformowani 

zostaną przez wychowawców o w/w ocenie na jeden miesiąc przed radą klasyfikacyjną w 

formie pisemnej. 

Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę roczną z przedmiotu o ile zostanie 

zachowany tryb odwołania oraz o ile uczeń spełnia warunki zapisane w WO. 

 

 

§ 11 

Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce.  

Formy kontaktów z rodzicami 

 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. omawianie wszystkich testów/ sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac domowych, 

2. komentarze w formie ustnej lub pisemnej wskazujące mocne i słabe strony 

 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce poprzez: 

1. rozmowy z nauczycielami w czasie zebrań klasowych i na spotkaniach indywidualnych, 

2. zapisy w zeszycie przedmiotowym, 

3. korespondencję listowną, 

4. e-dziennik, 

5. inną formę ustaloną wspólnie (rodzic – nauczyciel). 

 

 

Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry 4,51 – 5,50 

Dobry 3,51 – 4,50 

Dostateczny 2,51 – 3,50 

Dopuszczający 1,51 – 2,50 

Niedostateczny 0,00 – 1,50 


