
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 NA LEKCJACH JĘZYKA OBCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W JELENIEJ GÓRZE W 

ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

KLASY 4-8 

1. Obowiązkiem ucznia jest mieć na zajęciach: 

- ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, oraz podręcznik 

- odrobione zadanie domowe 

- opanowane wiadomości z ostatnich trzech lekcji 

2. Prace klasowe, sprawdziany zawierają materiał z całego działu, zapowiadane są z 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują materiał z maksymalnie trzech 

ostatnich lekcji. 

4. Uczeń ma prawo poprawić jednorazowo poprawić każdą wyjściową ocenę ze 

sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny. 

5. W przypadku nieobecności ucznia na  sprawdzianie należy przystąpić do napisania jego 

w ciągu dwóch tygodni lub na pierwszej lekcji po upływie wyżej wymienionego 

terminu. 

6. Oceniana może być także praca na lekcji w skali 1-6. 

7. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali 4-6. 

8. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków  ,, + ‘’  ,   ,, - ‘’. 

9. Dodatkowo stosuje się symbole : nieobecny ( nb.) dla ucznia nieobecnego podczas 

sprawdzianu , kartkówki itp.,  (np. ) za nieprzygotowanie do lekcji , (bz.) za brak zadania 

, (+) - za aktywność , zadania domowe oraz cząstkowe odpowiedzi. 

10. Za udział i osiągnięcia w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich a 

także za wykonanie prac dodatkowych, zleconych przez nauczyciela uczeń może 

otrzymać ocenę cząstkową bardzo dobrą lub celującą. 

11. Jednorazowa nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do zajęć lub 

możliwości odpytywania. Uczeń musi obowiązkowo zaliczyć materiał z lekcji, wynikły 

w związku z wyjazdem na zwody sportowe podczas najbliższej lekcji lub po 

wyznaczeniu terminu przez nauczyciela. 

12. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia należy ustalić z nauczycielem termin i 

sposób odrobienia zaległości. 



13. W okresie prowadzenia zdalnego nauczania każdy nauczyciel języków obcych może 

określić inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów i przekazuje tę 

informację drogą elektroniczną uczniom i rodzicom. 

14. Każdej ocenie przypisana jest waga za poszczególne formy aktywności : 

               FORMY AKTYWNOŚCI            WAGA 

-sprawdziany , 

- wysokie osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych , międzyszkolnych , 

międzynarodowych 

                        3 

- poprawa sprawdzianu                           3 

- kartkówka , odpowiedź ustna , wysokie 

osiągnięcia w konkursach szkolnych 

                          2 

- praca na lekcji , zadania domowe , projekty, 

praca w grupach , aktywność na lekcji 

                          1 

- diagnozy , testy kompetencji , ocena 

poprawiona na wyższą 

                          0 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE : 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) w pełni posiadł wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania, 



c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności (konkursy przedmiotowe) 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym 

przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi 

ustnych i pisemnych; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania w danej klasie, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej 

dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne 

usterki stylistyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, rozumie 

tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami, 

b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności, 

 c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i 

klarowność wypowiedzi; 

 

 

 

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia 

wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień, 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, 



c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w 

formułowaniu myśli, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki 

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności 

 

KRYTERIA OCENIANIA PRAC PISEMNYCH 

 

 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na 

ocenę: 

  

poniżej 26% możliwych do uzyskania punktów -   1 

26% - 29% -  1+ 

30% - 35% -  2- 

36% - 43% -  2 

44% - 49%  - 2+ 

50% -57% -  3- 

58% - 66% -  3 

67% - 74%  - 3+ 

75% - 78% - 4- 

79% - 82% - 4 

83% - 89% -  4+ 

90% - 92% - 5- 

93% - 95% - 5 

96% - 97% - 5+ 

98% -99% - 6-  

100% - 6 

 



 

KONTROLA I OCENA PRACY UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI EDUKACYJNYMI (DYSGRAFIA, 

DYSORTOGRAFIA, DYSLEKSJA) 

W KLASACH 1-8 

1. Praca z uczniem przebiega według zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

2. Uczniowie mogą zdobywać mniej punktów, aby uzyskać ocenę dopuszczającą. 

3. Nauczyciel przy ocenie prac pisemnych większy nacisk kładzie na zawartość 

merytoryczną niż poprawność ortograficzną. 

4. Nauczyciel przy ocenie uczniów uwzględnia wytyczne w poszczególnych opiniach (np. 

wolne tempo pracy, więcej czasu na sprawdzianach) 

 

KRYTERIA OCENIANIA PRAC PISEMNYCH UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI 

EDUKACYJNYMI 

W KLASACH 1-8 

 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania, 

dostosowuje się pracę pisemną do możliwości uczniów lub stosuje następujące zasady 

przeliczania punktów na ocenę: 

 

             poniżej 17% możliwych do uzyskania punktów – 1 

            18% - 19% - 1+ 

            20% - 26% - 2- 

            27% - 33% - 2 

            34% - 39% - 2+ 

            40% - 44% - 3- 

            45% - 49% - 3 

            50% - 54% - 3+ 

            55% - 60% - 4- 

            61% - 65% - 4 

            66% - 70% - 4+ 

            71% - 76% - 5- 



            77% - 83% - 5 

            84% - 89% - 5+ 

           90% - 95% - 6-  

           96% - 100% - 6 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 NA LEKCJACH JĘZYKA OBCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W JELENIEJ GÓRZE W 

ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

KLASY 1-3 

1. Obowiązkiem ucznia jest mieć na zajęciach: 

- ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, oraz podręcznik 

- odrobione zadanie domowe 

- opanowane wiadomości z ostatnich trzech lekcji 

2. Sprawdziany zawierają materiał z całego działu, zapowiadane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem i poprzedzone powtórzeniem materiału. 

3. Kartkówki są zapowiadane i obejmują materiał z maksymalnie trzech ostatnich lekcji. 

4. Oceniana może być także praca na lekcji w skali 1-6. 

5. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali 4-6. 

6. Za udział i osiągnięcia w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich a 

także za wykonanie prac dodatkowych, zleconych przez nauczyciela uczeń może 

otrzymać ocenę cząstkową bardzo dobrą lub celującą. 

7. Jednorazowa nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do zajęć lub 

możliwości odpytywania. Uczeń musi obowiązkowo zaliczyć materiał z lekcji, wynikły 

w związku z wyjazdem na zwody sportowe podczas najbliższej lekcji lub po 

wyznaczeniu terminu przez nauczyciela. 

8. W okresie prowadzenia zdalnego nauczania każdy nauczyciel języków obcych może 

określić inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów i przekazuje tę 

informację drogą elektroniczną uczniom i rodzicom. 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

1) Ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

b) samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy dąży do rozwiązania problemu, 

c) osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych. 



2) Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń , który: 

a) często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

b) prawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym i 

praktycznym, 

c) jasno i logicznie rozumuje, 

d) samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy, 

e) potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania, 

f) rzadko popełnia błędy, 

g) buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne), wyczerpując temat, 

posługuje się bogatym słownictwem. 

3) Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń , który: 

a) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

b) sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednią terminologią, 

c) logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania, 

d) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, 

e) potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych, 

f) przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich ich aspektów, 

g) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawne językowo i stylistycznie. 

4) Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń , który: 

a) zna i rozumie podstawowe pojęcia, 

b) przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią terminologią w 

wymiarze teoretycznym, 

c) samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania, 

d) zadania i problemy złożone rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 

e) popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania, 

f) wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim 

słownictwem. 

5) Ocenę dopuszczającą – otrzymuje uczeń , który: 

 a) zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, 

b) analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela, 

c) czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania, 



d) zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie, 

e) bardzo często popełnia błędy, 

f) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało poprawne językowo i stylistycznie, posługuje się 

ubogim słownictwem. 

6) Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który: 

a) nie rozumie elementarnych pojęć, 

b) nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela, 

c) nie udziela odpowiedzi, 

d) nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz 

najbardziej użyteczne. 

Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

KRYTERIA OCENIANIA PRAC PISEMNYCH 

Sprawdziany i kartkówki oceniane są według następującej punktacji: 

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

90% - 98% - bardzo dobry 

99 - 100% - celujący 

 

 

Opracowano dnia: 29.08.2022r. przez Zespół Nauczycieli Języków Obcych w składzie: 

1. Anna Liskiewicz 
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3. Edyta Pyka 

4. Małgorzata Byler 

       5.   Kamila Daćko 

 


