
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języków obcych  
w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera  w Zbąszyniu 

 opracowany na podstawie Zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego 
oraz programów nauczania 

 
 
1. Przedmiot oceniania - wiadomości i  umiejętności. 
  
2. Techniki i formy oceniania:  
 a) oceny bieżące i końcowe ustala się w stopniach według skali zawartej w PZO; 
b) przy ocenianiu postaw uwzględnia się pozytywne i negatywne uwagi dotyczące 
pracy ucznia; 
c) nauczyciel omawia wyniki sprawdzianów, oddaje na lekcji uczniom do wglądu, 
rodzice mogą obejrzeć je na konsultacjach; 
d) zadania na sprawdzian i kartkówkę zawierają różny stopień trudności. Każde 
zadanie jest punktowane w zależności od stopnia trudności. Liczba punktów 
uzyskanych przez ucznia zależy od poprawności rozwiązania.  
e) stosowane formy oceniania wiadomości i umiejętności:  
 
� 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 następującej skali: 
 
Skala procentowa dla uczniów klas I-III 

 
100% 6p 

84% - 99% 5p 

67% - 83% 4p 

50% - 66% 3p 

33% - 49% 2p 

0% - 32% 1p 

 
 
 
 
Skala procentowa dla klas IV - VIII 

 
99% - 100% celujący 

89% - 98% bardzo dobry 
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73% - 88% dobry 

50% - 72% dostateczny 

35% - 49% dopuszczający 

0% - 34% niedostateczny 

Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni od 
otrzymania sprawdzonej pracy. Uczeń uzgadnia termin poprawy i otrzymuje zadania 
o podobnym stopniu trudności. Liczą się obie oceny ze sprawdzianu. 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. 

kartkówki zapowiedziane lub niezapowiedziane ( trwające 5-15 minut)  
Sprawdzają opanowanie i rozumienie wiadomości bieżących z co najmniej 3          
ostatnich jednostek tematycznych. Ocen z kartkówek uczniowie nie poprawiają.  
 
• Pozostałe formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  
� testy diagnostyczne – sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów po 

kolejnych etapach nauki, 
� testy sprawdzające umiejętność realizacji standardów egzaminacyjnych 

na poziomie podstawowym i rozszerzonym przygotowywane przez 
nauczyciela oraz zewnętrzne  

� 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. 

� 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 różne jednostki tematyczne,  

� aktywność, praca w grupach – ocenianie bieżące przygotowania do lekcji, 
udziału w lekcji, prowadzenia notatek, zabierania głosu w dyskusji,  

� laureat szkolnego jęz. obcego oraz udział w każdym etapie konkursów 
pozaszkolnych,  

� dłuższa praca pisemna – praca pisemna sprawdzająca różnorodne 
umiejętności oraz poziom wiedzy merytorycznej ucznia,  

� prezentacje i projekty – indywidualne lub grupowe zaprezentowanie efektów 
pracy (inscenizacja, przemówienie, znaczny udział w projekcie, itd.) 

� prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń  
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3. Sposób ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej:  
 
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z języka angielskiego i języka          
niemieckiego wystawiane są na podstawie tzw. średniej ważonej.  
Każda z ocen cząstkowych ma swoją ważność wyrażoną współczynnikiem np. ocena           
z aktywności ma współczynnik 1, zaś ocena z kartkówki gramatycznej 3. Oznacza to,             
iż ocena dobra (4) z aktywności liczona jest przez system jako jedna, zaś ocena              
dobra (4) z kartkówki jest ważniejsza, ponieważ system liczy ją Trzykrotnie przy            
wyznaczaniu średniej ważonej.  
 
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 
 
 

Przeliczenie wartości średniej ważonej na oceny 
 
1,00 -  1,50           niedostateczny  
1,51 - 2,50 dopuszczający  
2,51 - 3,50 dostateczny  
3,51 - 5,40 bardzo dobry  
5,41 – 6,00                                                     celujący 
 
 lub znaczne osiągnięcia w konkursie jęz. obcego na etapie ponadszkolnym 

  
 
 
 
Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia na lekcjach a ważność otrzymywanych 

w poszczególnych kategoriach ocen. 
 

Lp. kategoria waga kolor 
1. aktywność na lekcjach, praca w grupach 1 czarny 
2.  prace domowe, ćwiczenia ustne lub pisemne 1 czarny  
3. odpowiedź ustna praca projektowa językowo-plastyczna  2 niebieski 
4.  kartkówki ze słownictwa 2 niebieski 
5. Kartkówki z gramatyki 3 zielony 
6.  Kartkówka leksykalno – gramatyczna  3 zielony 
7. sprawdziany po jednym rozdziale lub z obszerniejszego 

zagadnienia językowego  
4 czerwony  

8. testy po zrealizowanym module treści z podręcznika 4 czerwony 
9. klasowa praca pisemna 4 czerwony 
10. prezentacje, znaczny udział w projekcie itp. 4 niebieski  
11. testy sprawdzające umiejętność realizacji standardów 

egzaminacyjnych  
4 czerwony 

12. testy po przepracowanym roku szkolnym lub semestrze 4 czerwony 
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13. progress tests – testy sprawdzające umiejętności językowe 
z kilku modułów 

4 czerwony  

14. laureat konkursu szkolnego i udział w etapach eliminacji 
pozaszkolnych 

4 fioletowy 

Nie liczymy do średniej testów diagnostycznych na początku roku szkolnego i testów 
kwalifikujących do grup zaawansowania. 
 

Dostosowanie 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. 
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. 
 

Nauczyciele języków obcych 
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