
„OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE  

Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH IV-VIII  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ” 

 

I. Szczegółowe zasady oceniania uczniów 

 

1. Testy zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i obejmują podany 

przez nauczyciela zakres materiału.  

2. Uczeń nieobecny na teście musi napisać go w przeciągu tygodnia od powrotu do 

szkoły, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.  

3. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia), uczeń jest 

zobowiązany nadrobić zaległości w przeciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły. W przypadku krótszej nieobecności zasada ta nie obowiązuje. 

4. Testy napisane na ocenę niedostateczną muszą zostać poprawione w przeciągu 

tygodnia od otrzymania prac. W przeciwnym wypadku uczeń traci możliwość poprawy. 

5. Uczeń ma prawo poprawić jedną kartkówkę w semestrze. 

6. Możliwa jest również poprawa oceny z testu innej niż ocena niedostateczna ale nie 

wyższa niż ocena dobra. Poprawa musi nastąpić w terminie jednego tygodnia od daty 

wpisania oceny do dziennika. Ocenę poprawioną zapisuje się obok oceny 

niesatysfakcjonującej. Podczas wystawiania oceny semestralnej lub rocznej 

uwzględniane są obie oceny. W sytuacji gdy uczeń nie stawi się na uzgodniony z 

nauczycielem termin, traci możliwość poprawy danej oceny.   

7. Nieprzygotowanie do zajęć (brak podręcznika, ćwiczeń, zeszytu, przyborów) zostaje 

odnotowane i wzięte pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej.  



8. Uczeń, który spisał swoje zadanie domowe oraz ten, który dał je spisać otrzymuje 

ocenę niedostateczną. Dotyczy to również sytuacji, w której uczeń wykonał zadanie 

przy pomocy translatora lub spisał je ze strony internetowej.  

9. Za każde samodzielnie odrobione zadanie domowe uczeń otrzymuje „+”, nawet jeśli 

zadanie nie zostało wykonane poprawnie, ale podjęty został wysiłek jego 

zrealizowania. 

10. Za pięć kolejnych „plusów”, uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą zapisaną w rubryce 

„systematyczność”. Brak oceny bardzo dobrej świadczy o niesystematycznej pracy 

ucznia. Zasada ta nie dotyczy zadań domowych przewidzianych na ocenę. 

11. Aktywność podczas lekcji oceniana jest „plusami”, za pięć kolejnych plusów uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą zapisaną w rubryce „aktywność”. 

12. Uczeń może otrzymać „plusa” za udział w konkursie lub ocenę cząstkową za 

osiągnięcie wysokiego wyniku w konkursie. 

13. Na wykonanie zadanego projektu uczeń ma dwa tygodnie, w przypadku nie oddania 

projektu w wyznaczonym terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna bez 

możliwości poprawy. 

14. Praca niesamodzielna podczas sprawdzianów semestralnych/rocznych, testów 

rozdziałowych, kartkówek czy odpowiedzi ustnych może być automatycznie oceniona 

na ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy. 

15. Wszystkie oceny wystawione przez nauczyciela do zeszytu przedmiotowego lub 

zeszytu ćwiczeń oraz każda uwaga zapisana w zeszycie powinna być podpisana przez 

rodzica/opiekuna dziecka (by utrzymać współpracę między nauczycielem i rodzicami). 

16. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

17. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych w danym semestrze, systematyczności 

ucznia, aktywności na lekcji, odrobionych prac domowych i innych prac pisemnych. 

Przeważający wpływ na ocenę semestralną mają testy i kartkówki. Ocena semestralna 

nie jest wynikiem średniej arytmetycznej. 

 



II. Informowanie o postępach w nauce 

1. Wszystkie oceny ucznia są jawne. 

2. Uczeń na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące ocen. 

3. Rodzice otrzymują informacje dotyczące postępów w nauce ucznia poprzez dziennik 

elektroniczny, nauczyciela przedmiotu oraz wychowawcę. 

4. Testy pisane przez ucznia są przechowywane przez nauczyciela. Rodzic/opiekun 

prawny ma możliwość wglądu do nich po wcześniejszym umówieniu terminu z 

nauczycielem. 

5. Testy  diagnostyczne oceniające stopień opanowania umiejętności i wiadomości 

uczniów, na poszczególnych poziomach klas zawierają zadania stosowne do stopnia 

zaawansowania grupy. 

III. Kryteria oceniania 

CELUJĄCY 

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z 

indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonuje dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości 

dodatkowe wykraczające poza program nauczania Posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania 

we wszystkich sprawnościach językowych tj. pisaniu, słuchaniu, czytaniu, mówieniu, a także gramatyce i 

słownictwie.  Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną. Z łatwością rozumie 

polecenia nauczyciela. Bezbłędnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na 

dworcu). Rozumie intencje rozmówców. Rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów, wyszukuje szczegółowe 

informacje w tekście i bezbłędnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, zaproszenie, kartka 

Bezbłędnie rozumie tekst (2 razy przeczytany), formułuje płynną, swobodną wypowiedź; posługuje się bogatą 

leksyką i różnorodnością struktur wykraczających poza program nauczania. Wykazuje się  całkowitą 

poprawnością językową (wymowa, struktury gramatyczne, leksykalne). Bezbłędnie, spontanicznie i naturalnie 

reaguje w sytuacjach życia codziennego. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia, testy pisze na 

poziomie oceny celującej (95-100%). 

BARDZO DOBRY 

Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Rozumie kluczowe informacje w prostych 

tekstach  rozmowach. Potrafi wydobyć potrzebne informacje. Rozumie polecenia nauczyciela i rozpoznaje 

znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia. Rozpoznaje większość sytuacji 

komunikacyjnych. Rozumie intencje rozmówców. Rozumie ogólny sens prostych tekstów, wyszukuje proste 

informacje w tekście. Rozpoznaje większość rodzajów tekstów. Potrafi przekazać wiadomość. Wypowiada się 

spójnie. Dysponuje wymaganym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Potrafi mówić spójnie, z 

lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Pisze 

teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji. Zazwyczaj 

wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela. Zabiera głos w rozmowie. Potrafi napisać wypowiedź 

zawierające pełne zdania. Zawsze przygotowany jest do zajęć, pracuje z dużym zainteresowaniem. Starannie 



odrabia prace domowe. Wykazuje się dbałością o własny rozwój, wzbogaca swój zasób słownictwa i struktur, 

posługując się różnorodnymi źródłami poza podręcznikiem. Testy pisze na poziomie oceny bardzo dobrej (85-

94%). 

DOBRY 

Uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania w większości 

przypadków spójnie. Potrafi zazwyczaj zrozumieć większość kluczowych informacji w prostych tekstach i 

rozmowach. Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji. Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Potrafi zwykle rozpoznać intencje rozmówców. Zazwyczaj rozpoznaje większość sytuacji komunikacyjnych. 

Przeważnie rozumie ogólny sens prostych tekstów, wyszukuje proste informacje w tekście. Zazwyczaj 

rozpoznaje większość rodzajów tekstów. Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać informacje, stosując 

proste struktury i słownictwo. Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny. Używa czasem 

nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. Czasem wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela.  Testy 

pisze na poziomie oceny dobrej (70-84%) 

DOSTATECZNY 

Uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne. 

Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć część kluczowych 

informacji w prostych tekstach i rozmowach. Zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela. Potrafi czasem 

rozpoznać intencje rozmówców. Rozpoznaje część sytuacji komunikacyjnych. Czasami rozumie ogólny sens 

prostych tekstów, wyszukuje niektóre proste informacje w tekście. Rozpoznaje część rodzajów tekstów. Czasem 

potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. Posługuje się 

czasami poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Ma trudności z napisaniem tekstu 

zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. Używa w 

większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. Rzadko wykonuje dodatkowe prace zlecone przez 

nauczyciela. Nie pracuje systematycznie nad uzupełnianiem braków w wiedzy i umiejętnościach językowych. 

Testy  pisze na poziomie oceny dostatecznej (50- 69%) 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

Uczeń potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur. Potrafi budować zdania, ale przeważnie 

niespójne. Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kilka 

kluczowych informacji w prostych tekstach i rozmowach. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, 

ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi. Rzadko rozpoznaje intencje rozmówców. Rozpoznaje niektóre 

sytuacje komunikacyjne. Rzadko rozumie ogólny sens prostych tekstów. Rozpoznaje niektóre rodzaje tekstów. 

Czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami. Nie pracuje systematycznie nad uzupełnianiem 

braków w wiedzy i umiejętnościach językowych. Testy pisze na poziomie oceny dopuszczającej  (31-49%). 

 

NIEDOSTATECZNY 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową w 

zakresie słownictwa i gramatyki oraz sprawności językowych (tj. pisania, czytania, mówienia, słuchania) i nawet 

przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie podołać zadaniom o elementarnym stopniu trudności. Nie rozumie 

instrukcji nauczyciela. Wykazuje braki ze wszystkich dziedzin (słownictwo, fonetyka, gramatyka). Popełnia 

błędy uniemożliwiające komunikację. Wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i brak aktywności na lekcjach. 

Nie umie zapisać podstawowych słów ze słuchu. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia prac 

domowych. Nie wykazuje zainteresowania nauką języka angielskiego. Testy pisze na bardzo niskim poziomie (0-

30%). 

 



 

IV. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia i częstotliwości ich stosowania na semestr 

SPOSÓB OCENIANIA ILOŚĆ OCEN 

TESTY 2-4 

KARTKÓWKI 2-5 

PRACE PISEMNE NA LEKCJI 2-4 

ODPOWIEDŹ USTNA 0-1 

ZADANIA DOMOWE 2-4 

PROJEKT 1-2 

AKTYWNOŚĆ 

SYSTEMATYCZNOŚĆ 

CZYTANIE GŁOŚNE 

Na bieżąco 

Na bieżąco 

0-1 

 

V. Podział punktacji z testów/kartkówek odpowiednio do oceny 

% 95-100 85-94 70-84 50-69 31-49 0-30 

ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 

 

Nauczyciele zespołu języków obcych: Magdalena Andrearczyk, Viktoriia Shtainke, Paulina 

Jabłońska, Paulina Jaździewska, Vanda Matkovska-Straus, Ewelina Cendrowska,  Anna 

Chmielewska, Anna Piotrowska, Agnieszka Pezowicz 

 

 


