
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO W KLASACH IV-VIII 

SP NR 5 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W KWIDZYNIE 
 

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 
Zasady ogólne oceniania, planowania prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek znajdują się 
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  
W opracowaniu PSO wzięto pod uwagę podstawę programową dla II etapu edukacyjnego, 
nawiązując do poziomu biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych, 
określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, opracowanym przez Radę 
Europy. 
 
Na pierwszych zajęciach nauczyciel przedmiotu zapoznaje uczniów z WSO i PSO. W razie 
potrzeby wprowadza własne, bardziej szczegółowe, wymagania przedmiotowe, np. 
dostosowane do programu, innowacji, pracy w grupach, w  parach, pracy indywidualnej czy 
pracy projektowej. Kryteria i wymagania nauczyciel dyktuje lub w formie drukowanej rozdaje 
uczniom, którzy są zobowiązani do umieszczenia tych wymagań w zeszycie przedmiotowym i 
do zapoznania z nimi rodziców/prawnych opiekunów. Nauczyciel dodatkowo przypomina 
uczniom kryteria oceniania na bieżąco, tj. podczas prowadzenia zajęć, oddawaniu 
sprawdzianów itp. stale zachęcając uczniów do dokonywania samooceny. Nauczyciel stosuje 
ocenę kształtującą podczas zajęć. Rodzice zapoznawani są z kryteriami podczas wywiadówek, 
spotkań indywidualnych, konsultacji, za pośrednictwem i- dziennika.  
 

I. Uczniowie klas IV – VIII oceniani są w skali sześciostopniowej:  
 

• stopień celujący (cel) - 6;  

• stopień bardzo dobry (bdb) - 5;  

• stopień dobry (db) - 4;  

• stopień dostateczny (dst) - 3;  

• stopień dopuszczający (dop) - 2;  

• stopień niedostateczny (ndst) - 1; 
W przypadku ustalenia bieżących ocen cząstkowych można dodatkowo wpisać obok ocen 
znaki + i -. 
 

II. Ogólne zasady oceniania: 
 
Ocenie podlegają:  

• wypowiedzi ustne (interakcja, produkcja), słuchanie ze zrozumieniem, praca na lekcji i 
zadania domowe („parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie 
sprawdzał zawartości merytorycznej), wypowiedz pisemne napisane w domu lub na 
lekcji (np. pozdrowienia z wakacji, wypełnienie formularza, krótkie notatki, napisanie 
krótkiego listu lub maila), prace projektowe wykonywane w grupach lub samodzielnie 
na dany temat, prezentacje, czytanie ze zrozumieniem, prowadzenie zeszytu 
(sprawdzany pod kątem kompletności notatek, uzupełnienia notatek podczas 
nieobecności, poprawności merytorycznej i estetyki), wysoki wynik w konkursach 
językowych, diagnozy. 



• Aktywność na lekcji np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna 
praca w grupach może być oceniana za pomocą pieczątek lub plusów. Pięć pieczątek 
lub pięć plusów to ocena bardzo dobra.  

• Sprawdziany, prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie 
może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie uzgodnionym  
z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie po terminie właściwym. W przypadku 
nieobecności ucznia na pracy klasowej otrzymuje on w dzienniku wpis nb. 

• Każdy sprawdzian, praca klasowa są zapowiedziane na tydzień przed terminem 
przeprowadzenia i poprzedzone informacją o zakresie ich treści i formie. Nie ma 
obowiązku zapowiadania kartkówek.  

• Uczeń może poprawić ocenę. Taka poprawa jest dobrowolna i musi odbyć się  
w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. Uczeń przystępuje do niej tylko jeden 
raz. 

• Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach , zapisach 
lekcyjnych i pracach domowych. 

• Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do 
lekcji, za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. Uczeń 
zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji 
rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 
potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje za 
każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

• W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego po ustaleniu 
rocznej, śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje  
z tych zajęć najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.  

 
III. Zasady oceniania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek są zgodne ze 

Statutem, a ich ocena obliczana jest według skali zawartej w § 53 pkt 11. 
 

IV. Kryteria oceny pracy pisemnej: 
 

• Treść (do ilu podpunktów uczeń się odniósł i ile rozwinął) od 0 do 4 punkt. 
 

Do ilu punktów 
uczeń się odniósł? 

Ile punktów rozwinął? 

3 2 1 0 

3 4 3 2 1 

2  2 1 1 

1   1 0 

0    0 

 

• Spójność i logika(czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość pod względem 
gramatyczno- leksykalnym tzn. w jakim stopniu wypowiedz jest klarowna)od 0 do 2 
punkty. 

 

2 Wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna i logiczna zarówno 
na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu 
 



1 Wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych 
zdań oraz/lub całego tekstu. 
 

0 Wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z 
trudnych do powiązania w całość fragmentów. 
 

 

• Zakres środków językowych (zróżnicowanie struktur leksykalno – gramatycznych w 
wypowiedzi) od 0 do 2 punkty. 

 

2 Zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych o 
wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 
 

1 Ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są głównie 
środki językowe o wysokim stopniu pospolitości. 
 

0 Bardzo ograniczony zakres środków językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację polecenia. 
 

 

• Poprawność środków językowych  (błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne) od 0 
do 2 punkty. 

•  

2 Brak błędów. • Nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie 
zakłócające komunikację 
 

1 • Liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające 

komunikację. • Bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji. 
 

0 • Liczne błędy często zakłócające komunikację. • Bardzo liczne błędy w 
znacznym stopniu zakłócające komunikację. 
 

 
V. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny semestralne i roczne (wymagania 

programowe) 
 

ocena celująca • Uczeń czyta uproszczone lektury w oryginale.  
• Uczeń samodzielnie poszerza wiedzę na temat kultury krajów 

obszaru języka angielskiego (korzystając z polskich oraz angielskich 
materiałów adaptowanych, np. czasopism ze słowniczkiem).  

• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na wysoki poziom 
przygotowania do zajęć.  

• Uczeń zdecydowanie wyróżnia się na tle grupy pod względem 
opanowania czterech sprawności językowych: pisania, rozumienia 
tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu i mówienia.  

• Uczeń systematycznie i dobrze wykonuje zadania domowe oraz 



ćwiczenia, zawarte zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie 
ćwiczeń. 

• Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia  
i zainteresowania (poprzez projekty, własne inicjatywy związane  
z nauką języka angielskiego, prezentacje, gazetki itd.).  

• Uczeń uczestniczy w olimpiadach, konkursach zagranicznych, 
krajowych, lokalnych i szkolnych.  

 

ocena bardzo 
dobra 

• Choć rozwój czterech sprawności jest wyraźny, to jednak 
nierównomierny. Uczeń na przykład gorzej pisze (forma, 
ortografia), niż mówi lub rozumie tekst czytany lub słuchany.  

• Zna słowa i struktury gramatyczne, poznane w toku nauczania. 
Stosuje je popełniając drobne błędy.  

• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka z reguły potrafi 
przekazywać, zrozumieć i odtworzyć informacje w zakresie 
materiału odpowiadającego swojemu poziomowi językowemu, 
choć czasem wymaga to dodatkowych wyjaśnień ze strony 
rozmówcy i słuchającego.  

• Zazwyczaj reaguje na poprawianie przez nauczyciela błędów.  
• Zazwyczaj potrafi zidentyfikować własny błąd i go poprawić.  
• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na dobry poziom 

przygotowania do zajęć.  
 

ocena dobra • Choć rozwój czterech sprawności jest wyraźny (słuchanie, 
czytanie ,mówienie, pisanie ze zrozumieniem) to jednak 
nierównomierny. Uczeń na przykład gorzej pisze (forma, 
ortografia), niż mówi lub rozumie tekst czytany lub słuchany.  

• Zna słowa i struktury gramatyczne, poznane w toku nauczania. 
Stosuje je, popełniając drobne błędy.  

• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka z reguły potrafi 
przekazywać, zrozumieć i odtworzyć informacje w zakresie 
materiału odpowiadającego swojemu poziomowi językowemu, 
choć czasem wymaga to dodatkowych wyjaśnień ze strony 
rozmówcy i słuchającego.  

• Zazwyczaj reaguje na poprawianie przez nauczyciela błędów.  
• Zazwyczaj potrafi zidentyfikować własny błąd i go poprawić.  
• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na dobry poziom 

przygotowania do zajęć.  
 

ocena 
dostateczna 

• Uczeń rozwija cztery sprawności językowe w stopniu 
nierównomiernym, mając problemy w obrębie niektórych z nich, 
na przykład mówi dość płynnie, ale nie zawsze zrozumiale, na 
ogół rozumie tekst czytany, ale brak umiejętności odgadywania 
znaczeń struktur, fraz lub słownictwa z kontekstu powoduje, że 
pewne fragmenty są dla niego zupełnie niezrozumiałe.  

• Raczej zna struktury gramatyczne i słownictwo, poznane w toku 
nauczania. Stosuje je w miarę sprawnie lub zna je dość dobrze, 



lecz nie używa w mowie i piśmie.  
• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka stosuje 

wypowiedzi proste i krótkie, oczekując podobnych ze strony 
rozmówcy. Sporadycznie nie dochodzi jednak do komunikacji.  

• Czasem reaguje na błędy, poprawiane przez nauczyciela.  
• Raczej umie poprawić swój błąd, jeśli jest zasygnalizowany przez 

nauczyciela.  
• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na dostateczny poziom 

przygotowania do zajęć.  
 

ocena 
dopuszczająca 

• Uczeń rozwija cztery sprawności językowe w stopniu 
ograniczonym, bazując raczej na umiejętnościach nabytych we 
wcześniejszym stadium nauki.  

• Zna niektóre struktury gramatyczne i słownictwo nabyte w toku 
nauczania i używa ich, jednak czasami nawiązanie komunikacji 
jest niemożliwe.  

• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka stosuje 
wypowiedzi bardzo proste i krótkie, oczekując podobnych ze 
strony rozmówcy.  

• Rzadko reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela.  
• Raczej nie jest w stanie zidentyfikować własnego błędu.  
• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na niski poziom 

przygotowania do zajęć i niesystematyczność.  
 

ocena 
niedostateczna 

• Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych 
wymaganiami edukacyjnymi koniecznych do dalszego kształcenia. 

• Nie potrafi rozwiązywać zadań o podstawowym stopniu trudności 
nawet przy pomocy nauczyciela. 

• Nie potrafi ułożyć poprawnych zdań w języku obcym. 
 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej (Dz.U.2013 poz.532) 
oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej przy ocenianiu uczniów uwzględnia się zalecenia wynikające  
z opracowanych indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych. 
 
VI. Zmiany w PSO dokonywane są na wniosek członków zespołu przedmiotowego na 
podstawie ewaluacji PSO i WSO oraz pojawiających się zmian w przepisach prawa 
oświatowego mających wpływ na ocenianie, klasyfikację i promowanie uczniów.  
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