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Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu  

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języków Obcych  

 

I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

(WSO), który jest załącznikiem do Statutu Szkoły. 

2. Celem oceniania jest: 

- rozpoznawanie poziomu i postępów w nauce, 

- informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych, 

- pomaganie uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

- zapobieganie niepowodzeniom, 

- motywowanie uczniów do dalszej pracy, 

- informowanie rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli o postępach, trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, czyli umiejętności i stan wiedzy 

uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.  

4. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego podczas pierwszej lekcji (tzw. lekcji 

organizacyjnej) informuje uczniów o: 

- wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

- kryteriach i sposobach oceniania, 
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- trybie poprawiania ocen, 

- uzyskania oceny wyższej niż proponowana. 

5. Informacje dotyczące wymagań edukacyjnych oraz sposobów sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych z przedmiotu są dostępne przez cały rok szkolny, m.in. na stronie internetowej 

szkoły w zakładce dokumenty.  Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o ich postępach i 

osiągnięciach edukacyjnych. 

6. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i ocenione kartkówki, prace klasowe nauczyciel omawia  podczas zajęć, rozdaje 

je uczniom do wglądu i sprawdzenia, a następnie  zbiera i  

przechowuje do końca roku szkolnego. Nauczyciel udostępnia prace zainteresowanym 

rodzicom w trakcie indywidualnych konsultacji. Prac pisemnych nie oddaje uczniom ani 

rodzicom do domu.  

7. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie i zgodnie z 

wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania. Zarówno ceny cząstkowe, semestralne jak i ocena 

roczna wyrażona jest w sześciostopniowej skali: od 1 do 6 w klasach I – III ma charakter 

opisowy na koniec roku a oceny cząstkowe są zapisywane liczbami od 1 – 6. 

8. Uczeń ma możliwość poprawy niesatysfakcjonującej go oceny w terminie 2 tygodni od 

uzyskania pierwszej oceny. Uczeń ustala z nauczycielem termin poprawy i otrzymuje zadania 

o podobnym stopniu trudności. Do dziennika wpisywana jest ocena z lepszym osiągnięciem.  

Uczeń, który nie pisał sprawdzianu ze względu na nieobecność na zajęciach, pisze go w 

najbliższym uzgodnionym z nauczycielem terminie, nie później niż w ciągu 2 tygodni od 

pojawienia się w szkole [w przypadkach losowych  – np. pobyt w szpitalu, długotrwała 

choroba  termin może być przedłużony]. 

9. Niesamodzielna praca na sprawdzianach i kartkówkach równoznaczna jest z oceną 

niedostateczną. Fakt ten odnotowany zostaje w dzienniku. 
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II FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU 

OBCYM 

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Do sprawdzania 

postępów i wiedzy edukacyjnej oraz umiejętności ucznia stosuje się takie narzędzia, jak: 

 obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych, 

 udział ucznia w zajęciach (zaangażowanie), 

 testy diagnostyczne – sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów po kolejnych 

etapach nauki - zapisywane punktowo do dziennika, nie wliczają się do średniej, 

 testy czyli sprawdziany z rozdziału lub obszernego zagadnienia językowego 

(trwające ≥ 45min ) obejmują materiał z kilku tematów danego działu lub całego 

działu i zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. W celu uzyskania 

ostatecznej oceny za sprawdzian zlicza się liczbę uzyskanych punktów i ocenia 

według skali zawartej w dalszej części PZO, 

 kartkówki zapowiedziane lub niezapowiedziane (trwające 5-15 minut)  sprawdzają 

opanowanie 3 ostatnich lekcji, 

 testy i kartkówki sprawdzające umiejętność realizacji standardów 

egzaminacyjnych [zapowiedziane sprawdzenie  odbioru tekstów  słuchanie, funkcje 

językowe, parafrazy],  

 zadania domowe (obowiązkowe i dodatkowe) – w przypadku nieodrobienia przez 

ucznia pracy domowej, nauczyciel wyegzekwuje i oceni oczekiwaną wiedzę i 

umiejętności w formie ustnej bądź pisemnej – uczeń jest zobowiązany uzupełnić braki 

a ocenę negatywną może poprawić poprzez inne formy sprawdzenia wiedzy i 

umiejętności np. wyższą oceną na sprawdzianie, kartkówce, odpowiedzią, 

aktywnością na lekcji itp., 

 Countdown to the exam – zadania domowe z innowacji pedagogicznej są 

sprawdzane ustnie i omawiane w przypadku trudności. Za prezentację zadania 

domowego i sprawdzenie jego  poprawności nauczyciel zapisuje uczniowi 

jednorazowo zdobyte punkty do dziennika, które po uzyskaniu 3 wpisu w kategorii 

ODPOWIEDZI  USTNE  zostają zmienione na ocenę, np. 6 [PUNKTY 8/8p, 8/8p 

7/8p], 
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 ustne lub pisemne ćwiczenia mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy i 

umiejętności oraz przygotowanie do lekcji,  

 odpowiedzi ustne – niezapowiedziane sprawdzenie umiejętności komponowania 

wypowiedzi ustnej, wnioskowania, wiedzy merytorycznej: zakres – trzy ostatnie 

jednostki  lekcyjne,  

 prace pisemne – 5 minuts writing: 3 pisemne prace ucznia zostają ocenione najpierw 

punktowo a następnie  tworzą jedną ocenę, 

 dłuższa praca pisemna – praca pisemna sprawdzająca różnorodne umiejętności oraz 

poziom wiedzy merytorycznej ucznia,  

 aktywność, praca w grupach – ocenianie bieżące przygotowania do lekcji, udziału w 

lekcji, prowadzenia notatek, zabierania głosu w dyskusji może przybrać formę plusów, 

które są później zamienione na ocenę lub od razu formę oceny, gdy aktywność jest 

wyróżniająca.  6 plusów oznacza ocenę celującą w kategorii aktywność, 

 laureat szkolnego konkursu jęz. obcego oraz udział w każdym etapie konkursów 

pozaszkolnych,  

 prezentacje i projekty – indywidualne lub grupowe zaprezentowanie efektów pracy 

(inscenizacja, przemówienie, znaczny udział w projekcie, itd.), 

 prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń 

 

3. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia na lekcjach, a waga otrzymywanych w 

poszczególnych kategoriach ocen. 

Klasy I – III  

Lp. Kategoria waga kolor 

1. aktywność na lekcjach, praca w grupach 3 - 4 fioletowy 

2.  prace domowe, ćwiczenia ustne lub pisemne 1 - 2 niebieski  

3. piosenki  2 niebieski  

4. odpowiedź ustna praca projektowa językowo-plastyczna  - 

zadanie domowe  

3 – 4  niebieski 

5. testy po zrealizowanym dziale z podręcznika 5 – 6  czerwony 

6. kartkówki ze słownictwa  3 – 4  zielony  

7. zeszyt, ćwiczenia  1 - 2 czarny  

8. inne  1- 2 czarny  
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Klasy IV - VIII 

Lp. Kategoria waga kolor 

1. aktywność na lekcjach, praca w grupach 3 - 4 fioletowy 

2.  prace domowe, ćwiczenia ustne lub pisemne 1 - 2 niebieski  

3. odpowiedź ustna na bazie zadania domowego Countdown to the 

exam  

2- 3 niebieski  

4. odpowiedź ustna praca projektowa językowo-plastyczna  - 

zadanie domowe  

3 – 4  niebieski 

5.  kartkówki ze słownictwa 3 – 4  zielony 

6. kartkówki z gramatyki 4 zielony 

6.  kartkówka leksykalno – gramatyczna , np. Countdown to the 

exam  

3 - 4 zielony 

7. sprawdziany po jednym rozdziale lub z obszerniejszego 

zagadnienia językowego   

5 – 6  czerwony  

8. testy po zrealizowanym module treści z podręcznika 5 – 6  czerwony 

9. klasowa praca pisemna 5 – 6  czerwony 

10. prezentacje, referat, znaczny udział w projekcie itp. 3 - 4 fioletowy 

11. testy sprawdzające umiejętność realizacji standardów 

egzaminacyjnych  

5 - 6 czerwony 

12. kartkówki sprawdzające umiejętności czytania ze zrozumieniem 

i odbioru tekstów słuchanych (waga 2 z powodu braku 

możliwości wcześniejszego przygotowania) 

2 niebieski  

13. 5 minuts writing  3 – 4  zielony  

14. laureat konkursu szkolnego  

projekt edukacyjny długoterminowy  

3 - 4 fioletowy 

15.  laureat pozaszkolnego konkursu  5-6 fioletowy  

16. zeszyt, ćwiczenia  1 -2 czarny  

17. inne  1-2  czarny  

 

* waga zależy od stopnia trudności zadania, musi być jednak ujęta w zapisanych wyżej 

widełkach.  
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3. Przyjęto następującą skalę ocen  

Skala procentowa dla uczniów klas I-III 

95% - 100%      6 

85% - 94% 5 

75% - 84% 4 

50% - 74% 3 

30% - 49% 2 

0% - 29% 1 

 

Skala procentowa dla klas IV – VIII 

95% - 100%  celujący (6) 

85% - 94% bardzo dobry (5) 

71% - 84% dobry (4) 

50% - 70% dostateczny (3) 

35% - 49%  dopuszczający (2) 

0% - 34%  niedostateczny (1) 

 

Do zapisywania stopni cząstkowych w klasach IV – VIII stosuje się skalę poszerzoną o znaki 

„+” i „–”, w celu motywowania ucznia do zdobycia wyższej oceny. 

UWAGA!  

Minus przy ocenie cząstkowej oznacza zmniejszenie jej wartości o 0,25 np. -4 jest liczone 

przez system jako 3,75. Plus przy ocenie zwiększa jej wartość o 0,5 np. +3 jest liczone przez 

system jako 3,5 

 

 

 

 

3. Sposób ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej:  

 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z języka angielskiego i języka niemieckiego 

wystawiane są na podstawie  szacunkowej tzw. średniej ważonej i oceny postępów ucznia w 

nauce. Ocena nie może być jednak niższa niż przedstawiony schemat:  
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Przeliczenie wartości średniej ważonej na oceny śródroczne i roczne:  

1,00 -  1,74 niedostateczny 

1,75 – 2,50 dopuszczający 

2,51 - 3,50 dostateczny 

3,51  - 4,50 dobry 

4,51 – 5,30 bardzo dobry 

5,31– 6,00                    celujący 

 

Nauczyciel ma prawo do podwyższenia oceny uczniowi o jeden stopień.  

 

Ogólne zasady dostosowań wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi 

problemami w uczeniu się  

 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej i informuje o tym ucznia i 

rodzica. 

3. Uczniowie z dysfunkcją powinni być oceniani według kryteriów ustalonych w PZO z 

uwzględnieniem dostosowanych do nich wymagań edukacyjnych. Obowiązuje ich ta sama 

podstawa programowa co pozostałych uczniów. 

4. Stwierdzenie dysfunkcji nie zwalnia uczniów z obowiązków szkolnych. Przeciwnie: uczeń 

taki powinien wykazać się samodzielną pracą, wykonywać dodatkowe zadania i ćwiczenia, 

zalecone specjalnie dla niego, które pomogą mu w przezwyciężeniu trudności. 

5. Każdy uczeń mający jakiekolwiek trudności z opanowaniem materiału na lekcji języka 

obcego, może zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Pomoc zostanie udzielona na 

dodatkowych zajęciach lub podczas najbliższej lekcji.  

 

nauczyciele języków obcych 
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