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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ORAZ SPOŁECZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ  STO W Ciechanowie 

 

I. Kontrakt z uczniami: 
 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w pso formy aktywności ucznia.  

3. Prace klasowe są obowiązkowe.  

4. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi napisać ją po powrocie do szkoły w 

terminie ustalonym z nauczycielem. 

5. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej, kartkówki, opowiadania na zasadach i w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Uczeń nie może poprawiać oceny z odpowiedzi ustnej. 

7. Uczeń – wyrażając chęć poprawy oceny – musi zgłosić to nauczycielowi w ciągu tygodnia od dnia 

uzyskania niesatysfakcjonującej go oceny. 

8. Po tym terminie poprawa oceny jest niemożliwa. Poprawę może pisać tylko jeden raz, a w klasie III dwa 

razy.  

9. Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brane są pod uwagę zarówno oceny uzyskane 

przez ucznia w pierwszym terminie, jak i z poprawy.  

10. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.  

11. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.  

12. Nauczyciel może dać uczniowi możliwość uzyskania dodatkowych ocen zadając, prace 

nadobowiązkowe.  

13. Prace nadobowiązkowe podlegają ocenie według standardowych kryteriów opisanych w pso.  

14. Uczeń nie ma prawa w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 

15. Jako nieprzygotowanie ucznia do lekcji rozumie się brak pracy domowej (pisemnej lub przygotowanej 

ustnie) 

16. Za nieprzygotowanie do lekcji uczeń uzyskuje ocene niedostateczna, którą może poprawić. 

17. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami 

MEN.  

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 
 
1. Wypowiedzi ustne:  

• kilkuzdaniowa wypowiedź,  

• dialog,  



 2

• opowiadanie,  

• prezentacja,  

• głos w dyskusji,  

• czytanie i tłumaczenie tekstów 

2. Wypowiedzi pisemne:  

• odpowiedź na pytania,  

• wykonanie ćwiczeń gramatycznych, słuchania ze zrozumieniem    

• redagowanie form wypowiedzi, takich jak opowiadanie, opis, sprawozdanie, charakterystyka, list 

prywatny i oficjalny, kartka pocztowa, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, esej (takie 

formy jak przewiduje podstawa programowa dla danego etapu kształcenia),  

• rozwiązywanie zadań testowych.  

3. Zadania praktyczne:  

• niewerbalne wytwory pracy: album, film.  

III. Formy aktywności 

Formy aktywności Liczba ocen w semestrze ( minimum) 

Prace klasowe 2 

Kartkówki 1 

Mówienie 1 

Prace domowe 4 

Praca w grupach 1 

Rozumienie ze słuch 1 

Czytanie ze zrozumieniem 1  
 
 IV. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 
 

a. Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (wypracowania, sprawdziany, prace klasowe z gramatyki) ocenę:  

niedostateczną – poniżej 50% punktów 

dopuszczającą - do 60 % punktów, 

dostateczną – do 79% punktów, 

dobrą – do 89% punktów, 

bardzo dobrą - od 90% punktów, 

celującą - gdy otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe lub gdy - pisząc 

wypracowanie – wykazał się wiedzą wykraczającą poza zakres wymagań dla danego etapu 

kształcenia. 

b. Aktywność : udział i bardzo dobre wyniki w konkursach:  
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• awans do następnego etapu konkursu – (cząstkowa ocena celująca)  

• wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne w konkursie – (cząstkowa ocena bardzo dobra) 

• zaangażowanie w realizację projektów międzynarodowych (cząstkowa ocena celująca) 

 

V. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej 
 
Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów 

aktywności według następującej kolejności: 

• prace klasowe  

• sprawdziany  

• odpowiedzi  

• prace domowe  

• prace dodatkowe 

• aktywność na lekcji 

• praca w grupach  

VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia 
a. nauczyciel - uczeń  

• nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;  

• uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;  

b. nauczyciel - rodzic 

• podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic może uzyskać informacje o postępach w 

nauce dziecka;  

• rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac klasowych i sprawdzianów;  

VII. Wymagania na poszczególne oceny 

Ocena niedostateczna 
 
 Uczeń nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen pozytywnych. Nie potrafi samodzielnie 

budować wypowiedzi ustnych i pisemnych, reprodukować ich lub budować na drodze naśladowania. Błędy 

leksykalne, gramatyczne i fonetyczne zupełnie zacierają intencje komunikacyjne. Uczeń nie rozumie 

informacji przekazywanych audialnie i audiowizualnie. Nie wykonuje prac domowych, nie wykazuje 

zainteresowania różnymi formami pracy na zajęciach, jest niesystematyczny.  

 
Ocena dopuszczająca 
 
Uczeń nie potrafi samodzielnie zbudować ustnej lub pisemnej wypowiedzi komunikatywnej dla rozmówcy. 

Opiera się na naśladownictwie i reprodukcji. Samodzielnie budowane wypowiedzi ustne lub pisemne są w 

nie wielkim stopniu poprawne językowo. Uczeń ma istotne problemy w rozumieniu informacji 
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przekazywanych ustnie lub w formie pisemnej. W tekście nie identyfikuje osoby, miejsca, czasu. Nie pracuje 

systematycznie, nie wykonuje dodatkowych prac zalecanych przez nauczyciela. W wypowiedziach ustnych 

popełnia liczne błędy fonetyczne i intonacyjne. 

 
Ocena dostateczna 
 
Ustne i pisemne wypowiedzi ucznia są komunikatywne. Uczeń ma problemy w doborze środków 

leksykalno-gramatycznych, w dostosowaniu ich do partnera rozmowy, do sytuacji, miejsca i rodzaju 

komunikacji. Uczeń nie potrafi samodzielnie identyfikować osoby, czasu, miejsca w tekście, nie rozumie 

głównych problemów zawartych w tekstach pisemnych lub przekazywanych ustnie. Rozumie je, gdy SA 

przekazywane w bardzo wolnym tempie. Uczeń potrzebuje częstej pomocy nauczyciela, by zrozumieć tekst 

lub odszukać w tekście potrzebne informacje. Błędy fonetyczne i intonacyjne zacierają komunikatywność 

wypowiedzi. Uczeń nie pracuje systematycznie, niechętnie wykonuje prace dodatkowe. 

Ocena dobra 

Budowane przez ucznia wypowiedzi ustne i pisemne są czytelne dla rozmówcy. Pojawiające się błędy 

leksykalno- gramatyczne nie zakłócają komunikatywności wypowiedzi. Uczeń ma niewielkie problemy z 

stosunkowaniem się do wypowiedzi innych osób, miejsca i czasu. Częściowo potrafi domyśleć się sensu 

wypowiedzi zawierającej mu nieznane lub niezrozumiałe elementy w różnych warunkach odbioru. Ogólnie 

dobrze rozumie proste teksty o charakterze użytkowym. Z pomocą nauczyciela stosuje rózne techniki 

deszyfracyjne. Potrafi wyodrębnić w tekście miejsca zawierające potrzebne informacje. Pojawiające się 

błędy fonetyczne i intonacyjne w niewielkim stopniu zacierają  komunikatywność wypowiedzi ustnej. 

Uczeń często wykonuje zalecane przez nauczyciela prace dodatkowe.  

Ocena bardzo dobra 

Uczeń prawidłowo, z zachowaniem poprawności językowej reaguje na wypowiedź rozmówcy. Potrafi 

dostosować środki językowe do partnera rozmowy – jego wieku, stopnia wzajemnej znajomości. Uczeń 

buduje zrozumiałe wypowiedzi, prawidłowo intonuje i wypowiada zdania. Bardzo dobrze rozumie 

informacje przekazywane w normalnym tempie, w bezpośrednim kontakcie, w różnych warunkach odbioru. 

Rozumie bez pomocy słownika teksty o niezawiłej składni. Uczeń potrafi stosować różne techniki czytania, 

ułatwiające zrozumienie tekstu. Uczeń jest systematyczny, chętnie wykonuje prace dodatkowe. 

 

Ocenę celującą  
 
Ustne i pisemne wypowiedzi ucznia w formie dialogowej i monologowej są w całości zrozumiałe, 

poprawne językowo i komunikatywne, a także bezbłędne pod względem fonetyczno- intonacyjnym. Uczeń 

potrafi doskonale dokonać wyboru środków leksykalnych i gramatycznych w zależności od miejsca i 
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rodzaju komunikacji. Umie ustosunkować się do opinii innych osób, świetnie rozumie informacje ustne 

przekazywane przez nauczyciela i innych rodzimych użytkowników języka w bezpośrednim kontakcie. 

Domyśla się sensu niezrozumiałej wypowiedzi. Podczas czytania stosuje różne techniki pozwalające na 

zrozumienie istotnych informacji. Domyśla się sensu tekstu na podstawie ilustracji, śród tytułów, kontekstu. 

Odróżnia fakty od opinii, rozumie sens niezbyt skomplikowanych tekstów popularnonaukowych, Rozumie 

proste teksty literackie (opowiadanie, bajki poezję). Ponadto uczeń jest systematyczny chętnie wykonuje 

prace dodatkowe, przejawia pozytywny stosunek do nauki języka 

 
 

 


