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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA KLAS IV-VIII  
  
  
PSO został stworzony w oparciu o:  

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

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

 Ocenianie Wewnątrzszkolne i Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej  

 Podstawę programową Dz. U. z 2017 r. poz. 356 (Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017)  

  

CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO:  

  

 informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia w tym 

zakresie;  

 udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć;  

 wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi;   

planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności;  

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.  

  

Uwzględniając ogólne cele kształcenia zawarte w podstawie programowej, za najważniejsze cele przyjmuje się 

kształcenie u uczniów sprawności mówienia, słuchania, pisania i czytania w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych.   

W podstawie programowej dla poziomu II.1 umiejętności zostały zapisane następująco:  

I. Znajomość środków językowych.  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w 

wymaganiach szczegółowych.  

II. Rozumienie wypowiedzi.  

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie 

języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych.  

III. Tworzenie wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.  

IV. Reagowanie na wypowiedzi.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, 

w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.  

V. Przetwarzanie wypowiedzi.  

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych.  
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Recepcja  

 Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) 

artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka;  

 Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, 

jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe   

z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie;  

Produkcja  

 Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne  

 Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, 

życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu;  Uczeń przetwarza 

prosty tekst ustnie lub pisemnie.  

Interakcja  

 Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach;  

 Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail,  wpis na 

czacie / forum) w typowych sytuacjach;  

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:  

  

1) Słownictwo  

a) umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach  

b) odpowiedni dobór słownictwa  

c) zakres słownictwa  

2) Gramatyka  

a) poprawność  

b) znajomość struktur  

c) umiejętność formułowania zdań twierdzących, pytań, 

przeczeń i krótkich odpowiedzi  d) znajomość czasów  

 e) szyk wyrazów w zdaniu  

3) Rozumienie ze słuchu  

a) rozumienie nauczyciela, kolegów, nagranych 

materiałów  

b) umiejętność wyróżnienia właściwej informacji  

c) rozpoznawanie kontekstu  

  

  

4) Mówienie  

a) umiejętność przekazania informacji o sobie  

b) poprawność  

c) płynność  

d) wymowa  

e) znajomość struktur i słownictwa  

5) Czytanie  

a) umiejętność wskazania właściwej informacji  

b) rozumienie przesłania/ znaczenia tekstu  

6) Pisanie  

a) umiejętność przekazywania informacji o sobie  

b) zdolność opisywania ludzi, miejsc i zdarzeń  

c) poprawność językowa  

d) znajomość struktur i słownictwa  

7) Inne umiejętności  

a) korzystanie ze słownika  

b) korzystanie z różnych źródeł informacji  

(biblioteka, Internet, in.)  

1. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawy programowe, standardy edukacyjne  oraz 

podręczniki szkolne.  

2. Każda ocena jest jawna i opatrzona komentarzem ustnym.   

3. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą, to powinien to 

zrobić w terminie określonym przez nauczyciela.  

4. Nauczyciel informuje ucznia o ilości sprawdzianów pisemnych w semestrze, zakresie materiału, przykładowych 

zadaniach i poleceniach. Każda praca powinna być sprawdzona przez nauczyciela w ciągu 2  tygodni i omówiona 

na lekcji.  

5. Nauczyciel dokonuje podsumowania i analizy popełnionych błędów, stwarzając uczniom możliwość poprawy. 

Nauczyciel omawia prace pisemne ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali 

uczniowie oraz udziela wskazówek, w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej uczyć się, 

aby pokonać trudności. Wszystkie prace klasowe gromadzone są w teczce przez nauczyciela i przechowywane.   
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6. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. Rodzice za pośrednictwem ucznia dostają pracę do wglądu. 

Prace pisemne uczniów powinny być przez rodziców podpisane i zwrócone nauczycielowi za pośrednictwem 

ucznia na najbliższej lekcji.   

7. W razie niezwrócenia pracy w terminie, niedopilnowania uzyskania podpisu od rodzica, niezwrócenie pracy  w 

ogóle nauczycielowi, zwrócenie pracy w nieestetycznym stanie, brak sumienności ma wpływ na obniżenie oceny   

z zachowania ucznia.  

8. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.  

9. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych sankcji. Nie dotyczy to 

wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela prac klasowych, kartkówek itp.   

10. Każde kolejne nieprzygotowanie daje ocenę niedostateczną z kategorii: przygotowanie do lekcji.   

W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach, nauczyciel może użyć innej formy działania wobec ucznia, który 

często jest nieprzygotowany do lekcji, niż wpisanie oceny niedostatecznej do dziennika, np. pozostania po lekcji  

w celu odrobienia zadania domowego lub innej formy ustalonej po wcześniejszym skonsultowaniu z rodzicem 

ucznia.  

11. Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe za: wypowiedzi ustne, prace pisemne, sprawdziany klasowe, 

kartkówki, czytanie, aktywność, prace domowe, prace dodatkowe.  

12. Poniższe kryteria procentowe dotyczą prac pisemnych:  

  

100%  - 98% - celujący  

97% - 90% - bardzo dobry  

89% - 76% - dobry  

75% - 51% - dostateczny  

50% - 31% - dopuszczający  

30% i niżej-  niedostateczny  

  

11. Stosuje się sześciostopniową skalę oceniania:   

   

1. ZASADY OGÓLNE – WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

  

STOPIEŃ CELUJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

 posiada wiadomości i umiejętności w znacznym stopniu wybiegające poza zakres materiału obowiązujący w 

danej klasie;  

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

 korzysta z podstawowych źródeł informacji (biblioteka, media);  

 potrafi wykorzystać obowiązujące na danym poziomie struktury leksykalne i gramatyczne w sposób bezbłędny, 

wzbogacając swoje wypowiedzi dodatkowymi elementami;  

 potrafi formułować dłuższe, płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy;  

 rozumie proste wypowiedzi wypowiadane przez rodzimych użytkowników języka;  

 domyśla się kontekstu znaczenia nieznanych słów;   

 pisze spójny i dobrze zorganizowany tekst zawierając wszystkie istotne  punkty, nie popełniając błędów  i 

stosując prawidłową interpunkcję;  

 estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń;  

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  
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STOPIEŃ BARDZO DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

 posiada pełen zasób wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania;   aktywnie uczestniczy 

w lekcji;  

 korzysta z podstawowych źródeł informacji (biblioteka, media);  

 potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami gramatycznymi prostymi  i złożonymi;  

 potrafi budować spójne zdania;  

 potrafi stosować szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania;  

 potrafi poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego;  

 potrafi z łatwością zrozumieć polecenia i komunikaty nauczyciela;  

 potrafi mówić spójnie i płynnie posługując się poprawnym językiem;  

 potrafi podtrzymać prostą rozmowę;  

 potrafi napisać spójny bezbłędny tekst o odpowiedniej długości stosując prawidłową interpunkcję;  

 estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;  

 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów przy czytaniu;  

 potrafi wydobyć z tekstu potrzebne informacje;  

 potrafi domyślić się znaczenia słów na podstawie kontekstu.  

  

  

 STOPIEŃ DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

 posiada wiadomości i umiejętności średnio trudne do opanowania, użyteczne nie tylko    w życiu codziennym, 

umożliwiające kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej;  

 zna i rozumie materiał nauczania, a opanowane umiejętności stosuje w innych typowych sytuacjach;  

 aktywnie uczestniczy w lekcji;  

 korzysta z podstawowych źródeł informacji (biblioteka, media);  

 potrafi poprawnie operować większością prostych struktur;  

 potrafi budować krótkie zdania w większości przypadków spójne;  

 potrafi używać słownictwa odpowiedniego do zadania;   

 potrafi na ogół poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego;  rozumie plecenia 

nauczyciela;  

 potrafi formułować krótkie, w miarę spójne wypowiedzi popełniając niekiedy zauważalne błędy;  

 potrafi napisać krótki tekst stosując na ogół  prawidłową pisownię i interpretację;  

 estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;  

 rozumie ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu;  

 rozumie większość kluczowych informacji w tekstach.   

  

STOPIEŃ DOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

 posiada taki zasób wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do  opanowania, użyteczne w życiu 

codziennym i absolutnie konieczne do dalszej nauki;  korzysta z biblioteki szkolnej i podstawowych 

słowników;  

 potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami;  

 potrafi budować proste zdania, które są niespójne;   

 używa wąskiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania;   

 zazwyczaj rozumie proste polecenia nauczyciela, ewentualnie poparte gestem;  

 potrafi odtworzyć wyuczone odpowiedzi posługując się częściowo poprawnym językiem;   

 potrafi zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i niespójne;  

 potrafi napisać krótki tekst, który może zawierać błędy;  

 estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;  

 zazwyczaj rozumie ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu z pomocą słownika.  
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STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

 posiada taki zasób najprostszych (elementarnych) wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu świadome 

korzystanie z lekcji oraz dają szansę na osiągnięcie wyższych wymagań  potrafi wykorzystać niewielką część 

słownictwa wprowadzonego w klasie;  

 rozumie proste słowa kierowane do niego powoli i wyraźnie przez nauczyciela;  

 potrafi z pomocą nauczyciela zrozumieć proste komunikaty, może jednak potrzebować powtórzenia tekstu;  

 potrafi zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i niespójne;  potrafi z 

pomocą nauczyciela odtworzyć krótkie wyuczone odpowiedzi dla danej sytuacji    z niewielkimi błędami;  

 rozumie sens prostych słów, często z pomocą słownika;  

 w miarę swoich możliwości estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy    i zeszyt 

ćwiczeń;  

 potrafi przy pomocy nauczyciela odpowiedzieć na zawarte w zeszycie ćwiczeń polecenia.  

  

  

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:  

 nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi korzystać  z podręcznika;  

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym, a braki w wiadomościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;  

 nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności;  

 nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.  

  

Fragment Statutu PSP w Czarnej:   paragraf 59 ze statutu 

 

 § 59. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:  

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który  

a) opanował wszystkie wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie programowej  

danego przedmiotu, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,  

c) proponuje rozwiązania nietypowe,  

d) otrzymał tytuł laureata, o którym mowa w § 61,  

e) uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  

otrzymał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej  

z tych zajęć edukacyjnych, uzyskuje celującą ocenę klasyfikacyjną;  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bezbłędnie opanował treści przewidziane  

w programie realizowanym przez nauczyciela i jest samodzielny;  

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni treści programowych, ale ma  

pełne szanse na opanowanie bez problemów nowych treści na kolejnych etapach  

i wykazuje znaczną samodzielność;  

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który zna najważniejsze treści programowe, potrafi  

je interpretować i stosować, opowiada przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony  

nauczyciela, może mieć trudności w kontynuowaniu nauki w określonej dziedzinie;  

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który tylko w niewielkim stopniu opanował  

wiadomości przewidziane programem, nie jest samodzielny, wymaga pomocy  

nauczyciela, dalsze kształcenie może sprawić mu znaczne trudności;  

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował nawet w niewielkim stopniu  

umiejętności programowych, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać 

najprostszych zadań, nie ma możliwości kontynuowania nauki z powodu poważnych  

braków utrudniających także naukę w przedmiotach pokrewnych. 
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2. ZASADY POPRAWIANIA OCEN  

Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania 

oceny. Poprawę pisze tylko raz, a w dzienniku obok oceny niedostatecznej wpisana jest ocena poprawiona, jeśli taką 

otrzyma.   

  

3. OCENA UCZNIÓW Z OPINIAMI I ORZECZENIAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO - 

PEDAGOGICZNEJ  

  

 DYSLEKSJA-nauczyciel umożliwia tym uczniom wykonanie danego ćwiczenia np. nie ocenia estetyki pisma, 

obniża kryteria oceny z pisania, wymowy i czytania.  

 DYSGRAFIA- nie ocenia się staranności pisma  

 DYSFUNKCJE SŁUCHU- obniża się dla tych uczniów kryteria ocen, na które ta dysfunkcja ma wpływ: np.  

rozumienie ze słuchu, komunikowanie się, wymowa.  

 Na ocenę duży wpływ ma zaangażowanie ucznia i jego chęć do pracy  

  

Ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów 

nauczyciel dostosowuje wymagania, a w szczególności:  

 wydłuża się czas pracy,  

 nie wywołuje się ucznia do odpowiedzi bez wcześniejszej 

zapowiedzi,  

 nie wywołuje się do czytania na głos ucznia wcześniej 

nieprzygotowanego,  

  

 dzieli się materiał na mniejsze części,  

 istnieje możliwość odpowiedzi ustnej zamiast 

pisemnej formy odpowiedzi,  

 istnieje możliwość przygotowania sprawdzianu 

większą czcionką.   

4. SPOSOBY REJESTROWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  

  

Rejestracji osiągnięć uczniów dokonuje się zapisując ocenę w dzienniku lekcyjnym, e - dzienniku  oraz w zeszycie 

przedmiotowym w karcie ocen ucznia z adnotacją za co nauczyciel ocenił ucznia: wypowiedzi ustne,  aktywność; 

zadania i ćwiczenia wykonywane  podczas lekcji, praca w zespole; prace klasowe obejmujące treści całego działu 

programu nauczania; testy, kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane z trzech ostatnich lekcji; sprawdziany 

podsumowujące i diagnozujące; praca domowa; prowadzenie zeszytów; zadania projektowe; udział  w konkursach, 

olimpiadach , 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                            …………………………………………………….  

                                                                                                                                 (podpis nauczyciela)  


