
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH 

w klasach IV - VIII 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

Niniejsze Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) dla Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Korczaka  w Pyrzycach odnosi się do dwóch nauczanych w naszej szkole języków: języka 

angielskiego i języka niemieckiego. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel 

zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z zasadami oceniania na 

lekcjach języków obcych. 
 

Celem przedmiotowych zasad oceniania jest: 
• Notowanie postępów i osiągnięć ucznia 
• Wspomaganie procesu nauczania i uczenia się 

• Motywowanie uczniów do pracy 

Ocenie podlegają: 
• Wiadomości i umiejętności 
• Aktywność i zaangażowanie 

• Twórcza praca uczniów 
 

METODY I FORMY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 
1. Kontrola w formie pisemnej: 

• Prace klasowe (po skończonym dziale) 

• Sprawdziany (według potrzeb) 
• Kartkówki (według potrzeb) 
• Różne formy stylistyczne: krótka wypowiedź pisemna, dialogi, listy (według potrzeb) 

• Zadania domowe (na bieżąco), brak zadania domowego uczeń zobowiązany jest 

zgłosić 
• nauczycielowi na początku lekcji, jest on zapisywany w dzienniku elektronicznym 

jako „bz”, uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego dwa razy w półroczu. 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń (według potrzeb) - brak 

zeszytu, książki, ćwiczenia uczeń zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi na początku 

lekcji, brak zapisywany jest w dzienniku elektronicznym jako „np”. 
 

2. Kontrola w formie ustnej: 
• Odpowiedź ustna (według potrzeb) 

• Scenki tematyczne (według potrzeb) 
• Czytanie i rozumienie tekstu (według potrzeb) 

3. Kontrola sprawności rozumienia ze słuchu (według potrzeb) 

4. Ocenie podlega dodatkowo: 
• Aktywność ucznia na lekcji oceniana plusami, sześć plusów - celujący, sześć 

minusów-niedostateczny 
• Praca na lekcji 
• Praca w grupie i indywidualna 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA: 
• Prace klasowe – po opracowanym dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej, 

poprzedzone 
• powtórzeniem wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sprawiających 

trudności. 



• Sprawdziany wiadomości – obejmujące 3 ostatnie tematy, zapowiedziane co najmniej 

5 dni wcześniej 
• Kartkówki – z ostatniej lekcji, bez zapowiedzi, w czasie realizacji danego działu. 
• Aktywność ucznia oraz praca na lekcji – na bieżąco. 

• Prowadzenie zeszytu ćwiczeń – na bieżąco. 
 

SPOSOBY OCENIANIA: 
KAŻDA OCENA JEST JAWNA DLA UCZNIÓW I JEGO RODZICÓW/PRAWNYCH 
OPIEKUNÓW! 
Ocena bieżąca, śródroczna, roczna dokonywana jest w formie skali cyfrowej od 1 do 6, i tak: 

• 1 – ndst – niedostateczny 
• 2 – dop – dopuszczający 
• 3 – dst – dostateczny 
• 4 – db – dobry 

• 5 – bdb – bardzo dobry 
• 6 – cel – celujący 

 

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 
 

CELUJĄCY 
• opanował w 100% wymagania edukacyjne określone podstawą programową, 

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 
• bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach z języka angielskiego 

i otrzymuje w nich dobre wyniki 
• biegle posługuje się posiadaną wiedzą w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych, 

BARDZO DOBRY 
• poprawne, nawykowe reagowanie językowe ucznia w sytuacjach określonych przez 

nauczyciela 
• płynne, logiczne, komunikatywne, samodzielne wypowiedzi w zakresie tematyki 

programowej 
• bardzo dobra wymowa i intonacja 

• opanowanie całego materiału gramatyczno-leksykalnego zawartego w programie 

DOBRY 
• płynne, samodzielne konstruowanie wypowiedzi z nielicznymi błędami 

gramatycznymi 

• umiejętność samodzielnego poprawiania błędów 
• prawidłowa i poprawna reakcja na polecenia nauczyciela 
• opanowanie wiadomości z zakresu gramatyki, składni, morfologii, realioznawstwa 

i kulturoznawstwa w stopniu dobrym 

DOSTATECZNY 
• opanowanie prawideł gramatycznych i składniowych 
• stosowanie tych prawideł w samodzielnym tworzeniu komunikatów i reagowaniu 

językowym przy 
• stałej korekcie nauczyciela 
• opanowanie podstawowego zakresu leksykalnego 
• rozumienie poleceń nauczyciela 
• tworzenie dłuższych wypowiedzi pod kierunkiem i przy wydatnej pomocy nauczyciela 

oraz w oparciu o materiały pomocnicze 
• umiejętność poprawienia wielu błędów pod kierunkiem nauczyciela 



• poprawne czytanie, wymowa i intonacja 

DOPUSZCZAJĄCY 
• zadowalające opanowanie zasad czytania i wymowy 
• rozumienie prostych poleceń nauczyciela 

• tworzenie prostych form komunikacyjnych typu: prośba, pytanie, zaprzeczenie, 

wyrażanie chęci itp. 
• zadowalające opanowanie reguł ortografii i gramatyki, leksyki i składni 
• opanowanie podstawowego słownictwa z nielicznymi błędami z zakresu tematyki 

programowej 
 

Podczas oceniania prac klasowych i sprawdzianów stosuje się następującą punktację: 
100% - 98% - cel 
97% - 90% - bdb 
89% - 75% - db 

74% - 50% - dst 
49% - 30% - dop 
29% - 0 % - ndst 
 

Kartkówki, zadania domowe, opowiadania i odpowiedzi ustne nauczyciel ocenia według 

każdorazowo przygotowanej punktacji. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. 
• W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia 

ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. 

• W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym, rocznym i końcowym nie używa się (+) i (-). 

• Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku elektronicznym: 
 np – uczeń nieprzygotowany; 
 bz – brak zadania; 

 0 – uczeń nieobecny na lekcji w czasie dokonywania oceny danej umiejętności. 
5. Informacje o osiągnięciach uczniów przekazywane są na zebraniach rodzicielskich, 

podczas konsultacji rodziców z wychowawcą lub na indywidualne życzenie ucznia lub 

rodzica. 
6. Prace pisemne są udostępniane rodzicom na ich życzenie do wglądu podczas wywiadówek 
angielskich. 

7. Sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje do wglądu i po zapoznaniu się z wynikiem 

zwraca je nauczycielowi. 
8. Ocena prac pisemnych dokonywana jest na podstawie wyraźnie określonych kryteriów 

i powinna być według tych kryteriów omówiona. 
9.  Wyniki z form pisemnych omawiane są na lekcjach. 
10. Wszystkie zapowiedziane przez nauczyciela formy pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z 

powodu długotrwałej choroby lub z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą 

klasą, powinien to uczynić w terminie ustalonym przez nauczyciela, w czasie nie dłuższym 

niż dwa tygodnie (w przypadku dłuższej nieobecności). Jeżeli w czasie tych dwóch tygodni 

tego nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną. 
11. W przypadku nieobecności ucznia w dniu zapowiedzianej pracy pisemnej z wyłączeniem 
podpunktu 6 jest on zobowiązany napisać ją w najbliższym terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. 
12. Uczeń ma obowiązek poprawić pracę klasową, jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną. 



Każdy uczeń niezadowolony z oceny pozytywnej ma prawo poprawić jedną pracę klasową 

w półroczu. 
13. Punktacja za poprawioną pracę klasową jest taka sama jak za pracę pierwotną. 
14.  Uczeń nie poprawia ocen z mniejszych form pisemnych. 

15. Uczniowie, którzy język niemiecki lub angielski mają jako drugi język w szkole lub jako 
dodatkowy mają prawo do dwóch nieprzygotowań w półroczu. Uczniowie, którzy kontynuują 
naukę języka niemieckiego lub angielskiego mają prawo do trzech nieprzygotowań 

w półroczu bez podania przyczyny swojego nieprzygotowania do lekcji. 
16.  Przy wystawianiu oceny sródrocznej lub rocznej największe znaczenie mają oceny z prac 

klasowych i sprawdzianów, pozostałe oceny są wspomagające. 
17.  Jeżeli z przyczyn losowych zapowiedziana praca pisemna nie będzie mogła się odbyć, to 

odbędzie się ona na następnej lekcji danego języka obcego. 


