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Przedmiotowy System Oceniania w klasach 4-6 - język angielski 
 

Podręcznik: seria English Class 

 
Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:  podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania  

  

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. 

Obowiązuje skala ocen od 1 do 6.  Uczeń otrzymuje oceny za:  

-sprawdziany lub testy – po zakończeniu każdego modułu  

-kartkówki – z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału   

-odpowiedzi ustne  

-czytanie  

-pisanie 

-dyktanda 

-projekty (indywidualne oraz grupowe (w miarę możliwości)) 

-indywidualna lub grupowa praca na lekcji 

-aktywność na zajęciach  / system znaków + / - ( 6 znaków + to ocena cel, 6 znaków – to ndst)  

 

Sprawdziany pisemne ocenia się punktowo zgodnie z procentowymi kryteriami oceniania  

100% - 98% ocena celująca  

97% - 86% ocena bardzo dobra  

85% - 70% ocena dobra  

69% - 51% ocena dostateczna  

50% - 30% ocena dopuszczająca  

29% - 0% ocena niedostateczna. 

 

Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji: uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy na semestr. Zgłoszenia musi dokonać przed rozpoczęciem 

lekcji (w przeciwnym razie w przypadku sprawdzania przygotowania otrzyma ocenę niedostateczną). Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym 

w sposób umowny. Trzeci i każdy następny brak lub nieprzygotowanie oznacza ocenę cząstkową ndst. Brak przygotowania spowodowany dłuższą chorobą lub 

szczególnymi wypadkami losowymi jest rozpatrywany indywidualnie lub wg Statutu Szkolnego. Poprawa ocen możliwa wg Statutu Szkolnego. 



 

2 
 

  

 

 

Kryteria oceniania ogólne 
 

  

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 
środki językowe 

fonetyka 

ortografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, 
by otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował 
podstawowej wiedzy 
 i nie potrafi wykonać 
zadań  
o elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach  
i umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów  
i wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych  
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa  
i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
Ocenę celującą otrzymuje 
uczeń, który w wysokim 
stopniu opanował wiedzę i 
umiejętności określone 
programem nauczania . 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
Umiejętności Recepcja 

Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa, 
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie, 
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
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naukę na kolejnych 
etapach. 
 
 

w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne i są bardzo 
krótkie: wyrazy, 
pojedyncze zdania,  
w formie pisemnej dwa - 
trzy zdania, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje niewielką 
część istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi ucznia są 
w znacznym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres poznanego 
słownictwa oraz 
struktur, 
• uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
mogą zakłócać 
komunikację. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są zbyt płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje większość 
istotnych informacji, 
• wypowiedzi ucznia są 
częściowo nielogiczne  
i niespójne, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych, które 
nie zakłócają jednak 
komunikacji. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne, a jego 
prace pisemne mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę 
spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo oraz 
struktury, 
• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
nie zakłócające 
komunikacji, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę  
i styl. 

Produkcja 
• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia są 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę  
i styl. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Przedmiotowy System Oceniania w klasach 1-3 - język angielski 
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Podręcznik: seria BUGS TEAM 
 
Formy aktywności oceniane w roku szkolnym 2020/2021 
-Aktywność na lekcji 
-Praca w zeszycie ćwiczeń 
-Praca w zeszycie przedmiotowym 
-Znajomość piosenek: śpiewanie ich na lekcji 
-Testy sprawdzające wiedzę z danego działu 
-Projekty (klasa II i III) 
 
Sprawdziany pisemne ocenia się punktowo zgodnie z procentowymi kryteriami oceniania  
100% - 98% ocena celująca  
97% - 86% ocena bardzo dobra  
85% - 70% ocena dobra  
69% - 51% ocena dostateczna  
50% - 30% ocena dopuszczająca  
29% - 0% ocena niedostateczna. 
 
Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:  podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do 
pisania - rysowania, nożyczki, klej 
 
 
 
 


