
Przedmiotowy system oceniania z języków obcych w klasach IV-VII

w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Uczniowie mają prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w semestrze. Nieprzygotowania
zgłaszane są na początku lekcji. 
Minimalna liczba sprawdzianów w semestrze: 2
Minimalna liczba kartkówek w semestrze: 2

Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć:
a. Każdy dział programowy kończy się sprawdzianem zapowiedzianym z tygodniowym

wyprzedzeniem.
b. Kartkówki z ostatnich trzech lekcji nie muszą być zapowiedziane.
c. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu. Celem poprawy zgłasza się do

nauczyciela celem ustalenia terminu poprawy ( po lekcjach). 

d. Uczeń nieobecny na sprawdzianie zgłasza się do nauczyciela celem ustalenia terminu

zaliczenia testu. Zaliczenie testu odbywa się w ciągu nie dłużej niż dwóch tygodni.

e. Uczeń,  który  nie  ma  podręcznika,  ćwiczeń  i  w  związku  z  tym  nie  może  okazać
wykonanej  pracy  domowej,  jest  zobowiązany  do  zgłoszenia  nieprzygotowania  do
lekcji.

f. Ocena  śródroczna  i  końcowo  roczna  jest  średnią  ważoną.  Sprawdzian  ma  wagę
potrójną (3), kartkówka ma wagę podwójną (2), pozostałe oceny pojedynczą (1). 

g. Na ocenę roczną składają się oceny z dwóch semestrów. 

Ocena osiągnięć uczniów odbywa się na podstawie:
a. Testów, sprawdzianów gramatyczno-leksykalnych
b. Ćwiczeń na rozumienie ze słuchu (tekstów czytanych przez nauczyciela, rozmówek

nagranych na płycie CD, poleceń nauczyciela),
c. Ćwiczeń sprawdzających rozumienie tekstów czytanych,
d. Samodzielnych wypowiedzi ustnych i pisemnych
e. Kartkówek sprawdzających znajomość słownictwa, odmiany czasowników itp.,
f. Pamięciowego opanowania tekstów, słownictwa, dialogów, piosenek,
g. Prac plastycznych (np. wykonanie projektu, gazetki ściennej na określony temat itp.),
h. Zadań domowych,
i. Pracy na lekcji,
j. Sukcesów w grach i zabawach językowych,
k. Kontroli  zeszytu  przedmiotowego  i  zeszytu  ćwiczeń  (staranność  i  dokładność  –

szczególnie u uczniów słabszych),
l. Udziału i sukcesów odniesionych w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach,
m. Udziału w projektach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli języków



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry,
a  poza  tym  jego  umiejętności  wyróżniają  się  w  jednym  lub  kilku  zakresach  (np.
wyjątkowe  bogactwo  leksyki,  spontaniczna  i  naturalna  wypowiedź,  ciekawe  ujęcie
tematu)

OCENA WYMAGANIA

Celujący

Uczeń:
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
- potrafi wykorzystać obowiązujące na danym poziomie struktury leksykalne
i  gramatyczne  w  sposób  bezbłędny,  wzbogacając  swoje  wypowiedzi
dodatkowymi elementami;
-  potrafi  formułować  dłuższe,  płynne  i  spójne  wypowiedzi  na  określone
tematy
- rozumie proste wypowiedzi wypowiadane przez rodzimych użytkowników
języka
- domyśla się kontekstu znaczenia nieznanych słów;
-  czyta  ze  zrozumieniem różnorodne  teksty  z  życia  codziennego i  z  prasy
młodzieżowej;
- pisze spójny, dobrze zorganizowany i oryginalny tekst zawierając wszystkie
istotne punkty, nie popełniając błędów i stosując prawidłową interpunkcję;
- estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 
-  na  sprawdzianach  wykonuje  dodatkowe  zadania  o  większym  stopniu
trudności

Bardzo dobry

 Uczeń potrafi:
-  poprawnie  operować  poznanymi  strukturami  gramatycznymi  prostymi  i
złożonymi;
- budować spójne zdania;
- stosować szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania;
- poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego;
- z łatwością zrozumieć polecenia i komunikaty nauczyciela;
-  zdobywać  informacje  i  udzielać  ich  w  typowych  sytuacjach  dnia
codziennego;
- mówić spójnie i płynnie, zawierając wszystkie wymagania informacyjne;
- podtrzymywać prostą rozmowę;
-  napisać  spójny  bezbłędny  tekst  o  odpowiedniej  długości,  stosując
prawidłową interpunkcję;
-  estetycznie  i  systematycznie  prowadzić  zeszyt  przedmiotowy  i  zeszyt
ćwiczeń;
- samodzielnie korzystać ze słowników dwujęzycznych;
-  zrozumieć  ogólny  sens  różnorodnych  sytuacji  komunikacyjnych  przy
słuchaniu i czytaniu;
- wydobyć z tekstu potrzebne informacje;
- domyślić się znaczenia słów na podstawie kontekstu;
-  sprawnie  wyszukiwać  informacji  szczegółowych  w  nieskomplikowanych
wypowiedziach i dialogach;
-  sprawnie  znajdować  informacje  szczegółowe  w  tekstach  użytkowych  i
informacyjnych 



Dobry

Uczeń potrafi:
- poprawnie operować większością prostych struktur;
- budować krótkie zdania, w większości przypadków spójne;
-  używać  słownictwa  odpowiedniego  do  zadania,  zawierając  większość
wymaganych informacji;
-  na  ogół  poprawnie  artykułować  słowa  z  zakresu  poznanego  materiału
językowego;
- rozumieć większość poleceń nauczyciela;
-  formułować  krótkie,  w  miarę  spójne  wypowiedzi  popełniając  niekiedy
zauważalne błędy;
- napisać krótki tekst, stosując na ogół prawidłową pisownię i interpretację,
przy zachowaniu logiczności;
-  estetycznie  i  systematycznie  prowadzić  zeszyt  przedmiotowy  i  zeszyt
ćwiczeń;
- korzystać ze słowników dwujęzycznych;
- zrozumieć ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu i słuchaniu;
- zrozumieć większość kluczowych informacji w tekstach

Dostateczny

Uczeń potrafi:
- poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami;
-  budować  proste  zdania,  które  mogą  być  niespójne  i  zawierać  błędy
gramatyczne;
- używać podstawowego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania;
- rozróżniać większość dźwięków;
-  zazwyczaj  rozumieć  proste  polecenia  nauczyciela,  ewentualnie  poparte
gestem;
-  odtworzyć  wyuczone  odpowiedzi  posługując  się  częściowo  poprawnym
językiem;
-  zadawać  proste  pytania  i  udzielać  prostych  odpowiedzi,  które  mogą  być
chaotyczne i niespójne;
- napisać krótki tekst, które może zawierać błędy, ale przekazuje zasadniczą
część wymaganych informacji;
-  estetycznie  i  systematycznie  prowadzić  zeszyt  przedmiotowy  i  zeszyt
ćwiczeń;
- korzystać ze słownika dwujęzycznego;
-  zazwyczaj  rozumieć  ogólny  sens  prostych  tekstów  przy  czytaniu  lub
słuchaniu

Dopuszczający

Uczeń potrafi:
- użyć niewielką część słownictwa wprowadzonego w klasie;
-  rozumieć  proste  słowa  kierowane  do  niego  powoli  i  wyraźnie  przez
nauczyciela;
-  z  pomocą  nauczyciela  rozumieć  proste  komunikaty,  może  jednak
potrzebować powtórzenia tekstu;
- zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i
niespójne oraz komunikować się w wąskim zakresie słownictwa
- zrozumieć ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych;
- z pomocą nauczyciela odtworzyć krótkie wyuczone odpowiedzi dla danej
sytuacji z niewielkimi błędami;
- rozróżnić niektóre dźwięki;
- zrozumieć sens prostych słów; często z pomocą słownika;
- w miarę swoich możliwości estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt
przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;
-  przy  pomocy  nauczyciela  odpowiedzieć  na  zawarte  w  zeszycie  ćwiczeń
polecenia’



- zbudować wypowiedź zgodną z tematem, która cechuje się niespójnością,
nielogicznością i ma wiele błędów gramatycznych;

Niedostateczn
y

Uczeń:
-  nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określonych  podstawą
programową,  a  braki  w wiadomościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie
wiedzy;
- nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności;
- nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.

Ocenianie uczniów z problemami dyslektycznymi oraz dostosowaniem wymagań

- indywidualne traktowanie ucznia dyslektycznego i stawianie mu wymagań stosownie do
jego możliwości;
- w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych;
- ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów ortograficznych;
- umożliwienie uczniowi kilkakrotnego wysłuchania nagrania lub przeczytania tekstu;
-  egzekwowanie od ucznia zadań samodzielnie  przygotowanych bądź rozwiązanych w
domu;
-  w  razie  konieczności  umożliwienie  uczniowi  korzystania  z  komputera  przy
wykonywaniu zadań pisemnych.

Kryteria oceniania sprawdzianów:
0 – 29% - ocena niedostateczna
30% - 50% - ocena dopuszczająca
51% - 74% - ocena dostateczna
75% - 90% - ocena dobra
91% - 100% - ocena bardzo dobra


