
Przedmiotowy System Oceniania –  język angielski

 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny ze Statutem Szkoły SP 29 w Gdańsku.

Główne założenia PSO:

 W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w 
opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i 
realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. 

 O  zakresie  wymagań  edukacyjnych,  kryteriach  i  sposobach  oceniania  oraz  trybie
poprawiania  oceny  nauczyciel  informuje  uczniów  na  pierwszej  lekcji  języka
angielskiego.

 Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń,
opinii  PPP oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników
placówki).

Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu 
informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić:

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz 
postępach ucznia,

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów 
pracy nad nimi,

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych 
trudności,

e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.

Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:



a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie 
treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia,

b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie 
trudności,

c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu.

Na lekcjach ocenie podlegają:

 prace klasowe obejmujące materiał gramatyczno-leksykalno-komunikacyjny z działów 
tematycznych tzw. unitów; sprawdziany są zapowiadane i zapisane w dzienniku 
elektronicznym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; uczniowie są 
informowani o rodzaju i zakresie sprawdzanych umiejętności; w przypadku 
nieobecności ucznia ma on obowiązek zaliczyć sprawdzian w terminie ustalonym 
przez nauczyciela; uczeń winien poznać wyniki sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni 
od daty jego napisania; [waga 5]

 odpowiedzi ustne (zakres materiału – do trzech lekcji wstecz) [waga 3]. 
 aktywność i zaangażowanie [waga 1]
 przygotowanie do zajęć [waga 1]
 prace domowe [waga 1]
 kartkówki (zakres materiału do trzech lekcji wstecz); kartkówki nie muszą być 

zapowiadane. [waga 3]
 projekty (w tym multimedialne), prezentacje [waga 5]
 praca dodatkowa [waga 3]
 wypowiedzi pisemne, wypracowania [waga 3]

 Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia prac klasowych w ciągu dwóch tygodni od ich 
napisania i poinformowania ucznia o uzyskanych ocenach.

 Prace pisemne ucznia przechowywane są w szkole, wgląd do nich możliwy jest dla 
ucznia oraz jego rodziców. 

 Do każdej lekcji uczeń powinien być przygotowany, to znaczy, że ma ze sobą 
podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, odrobił zadanie domowe oraz 
nauczył się materiału omawianego podczas trzech ostatnich lekcji. Trzy razy w 
semestrze uczeń może być nieprzygotowany i ma obowiązek zgłosić ten fakt przed 
lekcją, po wejściu do sali. Po wykorzystaniu wszystkich nieprzygotowań uczeń 
otrzymuje oceny niedostateczne, które nie podlegają poprawie.



 Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne ocenia się w stopniach według następującej skali:

6  celujący – 97 - 100%

5  bardzo dobry – 90% - 96%

4  dobry – 71% - 89%

3  dostateczny – 50% -70%

2  dopuszczający – 35% - 49%

1  niedostateczny – 0% - 34%

 Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną  oraz posiada prawo do 
poprawy ocen dopuszczającej, dostatecznej oraz dobrej z pracy klasowej, 
sprawdzianu czy testu w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. W przypadku 
nieobecności na sprawdzianie nauczyciel ustala termin napisania zaległej pracy.

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie czy teście jest zobowiązany napisać go w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem.

 Uczeń ma także prawo do poprawy oceny z zadania domowego lub kartkówki (uczeń 
jest zobowiązany do okazania poprawionego bądź nieodrobionego zadania podczas 
kolejnych zajęć).

 Uczeń może poprawić ocenę z w/w tylko jeden raz.

 Za zaangażowanie i aktywność na lekcjach uczeń może otrzymać plusy. Po otrzymaniu 
pięciu plusów, uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Ocena celująca:    bardzo wysoki stopień spełnienia wymagań edukacyjnych

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

*W świetle obowiązujących przepisów ocena ucznia ma wynikać ze stopnia przyswojenia 
przez niego treści wynikających z podstawy programowej. Ustalenie wymagań na ocenę 
celującą należy do nauczyciela, ale muszą one być zgodne z prawem. Jeżeli uczeń wykazuje 
zainteresowanie poszerzaniem wiedzy,   można go za to nagrodzić dodatkowo, ale wiedza 
wykraczająca poza program nie może być elementem koniecznym do uzyskania oceny 
celującej  - art. 44b ust. 3 Ustawy z dnia 7



Ocena bardzo dobra:   wysoki stopień spełnienia wymagań edukacyjnych

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.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,

• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

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.

Ocena dobra:   średni stopień spełnienia wymagań edukacyjnych

Uczeń:

• zna większość wprowadzonych słów 
i wyrażeń,

• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.



Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

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.

Ocena dostateczna:   podstawowy stopień spełnienia wymagań edukacyjnych

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.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela,

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

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.



Ocena dopuszczająca: niski stopień spełnienia wymagań edukacyjnych

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.

Recepcja

Uczeń:

• rozumie polecenia nauczyciela, 

• w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa,

• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów,

• 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.

Ocena niedostateczna :

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 naukę na 
kolejnych etapach.


