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II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego  

w Przemyślu 
 

 
 

 

 

 

 

 

Przedmiotowy System Oceniania 

 

Języki obce 
 

 

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące do-

kumenty:  

 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 

r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych.  

 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania w II Liceum Ogólnokształcącym          

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. 

 

3. Podstawę programową kształcenia ogólnego z języków obcych (Podstawa pro-

gramowa poziomy IV.0, IV.1P, IV.1R, IV.2) 
 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Zespół nauczycieli języków obcych 
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I. CELE OCENIANIA  

 

 Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości ję-

zykowe. 

 Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.  

 Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur. 

 Rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania. 

 Poszerzanie repertuaru funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem 

obcym w sytuacjach życia codziennego. 

 Opanowanie słownictwa dotyczącego życia codziennego, ze szczególnym uwzględnie-

niem realiów kraju ojczystego oraz obszaru języka docelowego w oparciu o autentyczne 

materiały językowe. 

 Rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu języka. 

 Rozwój indywidualnych strategii uczenia się. 

 Opanowanie zasad wymowy i ortografii. 

 

 

II. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 

 Ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania kompetencji uczniów z języków obcych (języki: 

angielski, niemiecki, francuski i łaciński ) 

 Umożliwienie nauczycielom bieżącej kontroli pracy i postępów uczniów  

 Dostarczenie rodzicom wiedzy o postępach w nauce i rozwoju dziecka  

 Dostarczenie uczniom informacji na temat ich własnego rozwoju w zakresie zdobywania 

umiejętności i kompetencji językowych  

 Motywowanie uczniów do dalszej pracy i jej ukierunkowanie  

 Diagnoza, określenie indywidualnych potrzeb i trudności ucznia  

 Okresowe i roczne określanie poziomu opanowania przez uczniów kompetencji językowych  

 Stworzenie warunków do porównywania osiągnięć uczniów ze standardami zewnętrznymi 

określonymi dla danego etapu kształcenia i poziomu opanowania języka przez uczniów  

 

III. ELEMENTY PODLEGAJĄCE OCENIE 
 

Co podlega ocenie? 
Ile razy w semestrze? 

poziom podstawowy poziom rozszerzony 

Odpowiedzi ustne obejmujące większą partię materiału. min. 1 min.2 

Uczestnictwo w zajęciach (ocena aktywności ucznia). na bieżąco na bieżąco 

Testy/sprawdziany obejmujące większą partię materia-

łu) 
min. 3 min. 5 

Kartkówki fakultatywnie fakultatywnie 

Prace obejmujące sprawności maturalne / mające cha-

rakter matury próbnej 
min.1 min.2 

Prace domowe (ćwiczenia leksykalne, gramatyczne i 

dłuższe wypowiedzi na zadany temat). 
fakultatywnie fakultatywnie 

Inne (projekty, przygotowanie do lekcji, udział w kon-

kursach, zajęciach dodatkowych, prace dodatkowe). 
fakultatywnie fakultatywnie 
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IV. SKALA OCEN BIEŻĄCYCH, KLASYFIKACYJNYCH: ŚRÓDROCZNYCH I  ROCZ-

NYCH 

 

 

 ocena słowna ocena cyfrowa skrót 

1.  celujący 6 cel 

2. bardzo dobry  5 bdb 

3. dobry 4 db 

4. dostateczny 3 dst 

5. dopuszczający 2 dop 

6. niedostateczny 1 ndst 

 

Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie  znaków „+” i „-” 

 

 

V. KRYTERIA OCENIANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH SPRAWNOŚCI  JĘZYKOWYCH 

 

Ocenianie obejmuje cztery podstawowe sprawności językowe  

1. rozumienie tekstu pisanego (czytanie) 

2. rozumienie ze słuchu 

3. mówienie 

4. pisanie 

 

oraz znajomość środków językowych. 

 

Sprawności te oceniane będą w ramach następujących zakresów tematycznych: 

 człowiek (udzielanie podstawowych informacji  o sobie i innych osobach, wygląd, charak-

ter, zachowanie, życzenia, marzenia, plany na przyszłość, przyjaźń, zainteresowania, czas 

wolny, życie towarzyskie, niezwykłe wydarzenia, szczęście i pech, style ubierania się, wy-

darzenia z przeszłości,)  

 dom (nazywanie typów mieszkań, domów, pomieszczeń, mebli, wyposażenia pokoju, opis 

pokoju) 

 szkoła (nazywanie przedmiotów szkolnych, plan lekcji i zajęcia dodatkowe, mundurki 

szkolne,  opisywanie szkoły, nauczyciela, nazywanie przyborów szkolnych)  

 praca (nazywanie typowych czynności dnia codziennego, zawody i umiejętności, miejsca 

pracy, plany zawodowe)  

 rodzina (rodzeństwo, inni członkowie rodziny, zwierzęta w rodzinie, spędzanie wolnego 

czasu, podział obowiązków, konflikty w rodzinie, zakładanie rodziny, problem ludzi samot-

nych, pomoc społeczna) 

 żywienie  (nazywanie produktów spożywczych, posiłków i  potraw, upodobania i nawyki 

żywieniowe,  przepisy kulinarne,  zamawianie potraw w lokalach gastronomicznych) 

 zakupy (nazywanie artykułów i miejsc robienia zakupów) 

 podróże (nazywanie miejsc i instytucji w mieście, opisywanie drogi, wypadki w podróży, 

różne formy spędzania wakacji, oferty biur podróży) 

 kultura (nazywanie wydarzeń kulturalnych, informowanie o zainteresowaniach) 

 sport (nazywanie dyscyplin sportowych, informowanie o zainteresowaniach sportowych, 

centra sportowe, igrzyska paraolimpijskie) 

 zdrowie (informowanie o samopoczuciu, stanie zdrowia, dolegliwościach i chorobach, na-

zywanie środków farmaceutycznych, profilaktyka chorób, uzależnienia i nałogi) 

 technika (nazywanie urządzeń technicznych, korzystanie z nich, zagrożenia w sieci) 

 świat przyrody i środowisko (opisywanie pogody, określanie czasu, ochrona środowiska) 
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 państwo i społeczeństwo (pomoc społeczna, patronaty, przestępczość, problemy społeczne) 

 kraje danego obszaru językowego  

 

Sprawność rozumienia tekstu pisanego 
 

Sprawność rozumienia tekstu  sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 

 prawda / fałsz / brak informacji w tekście 

 znajdowanie w tekście określonych informacji 

 rozpoznawanie związków miedzy poszczególnymi częściami tekstu 

 określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu 

 technika wielokrotnego wyboru (3 lub  4 możliwości) 

 udzielanie odpowiedzi na pytania   

 uzupełnianie brakujących informacji w lukach 

 dopasowywanie zdjęć i ilustracji  do tekstów   

 dobieranie pytania do fragmentu tekstu 

 przyporządkowywanie pytań do odpowiedzi 

 łączenie fragmentów zdań w języku obcym 

 łączenie fragmentów zdań w języku polskim i  obcym 

 zbieranie informacji w tabeli 

 uzupełnianie tekstu 

 

1. Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu pisanego 
 

 

Na ocenę bardzo dobry w zakresie rozumienia tekstu pisanego uczeń: 

 w pełni  rozumie teksty bogate pod względem treści i  zróżnicowane pod względem struktur 

morfo-syntaktycznych, 

 określa główną myśl tekstu, przewodnie  myśli poszczególnych części tych tekstów oraz in-

tencje autora, 

 sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w tekstach, 

 dobrze rozumie ogólny sens skróconych tekstów autentycznych z różnych źródeł oraz  

skróconych tekstów literackich, 

 potrafi wykonać wszystkie typy ćwiczeń i zadań sprawdzających rozumienie tekstu. 

 

Na ocenę dobry w zakresie rozumienia tekstu pisanego uczeń: 

 dobrze rozumie większość tekstów zróżnicowanych pod względem treści i struktur morfo-

syntaktycznych, 

 określa ich główną myśl oraz dobrze radzi sobie z poszczególnymi fragmentami tekstu, 

 znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych, 

 rozumie ogólny sens skróconych tekstów autentycznych z różnych źródeł oraz prostych 

tekstów literackich, 

 potrafi wykonać większość ćwiczeń i zadań sprawdzających rozumienie tekstu. 

 

 

Na ocenę dostateczny w zakresie rozumienia tekstu pisanego uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów mało zróżnicowanych pod względem treści i 

struktur morfo-syntaktycznych, 

 poprawnie określa ich główną myśl oraz większość myśli poszczególnych fragmentów 

tekstu, 

 znajduje sporo potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach, 
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 rozumie ogólny sens dużej części krótkich tekstów autentycznych, 

 potrafi wykonać łatwiejsze ćwiczenia i zadania sprawdzające rozumienie tekstu. 

 

 

Na ocenę dopuszczający w zakresie rozumienia tekstu pisanego uczeń: 

 rozumie tylko niektóre proste teksty informacyjne, 

 z trudem określa ich główną myśl oraz myśli poszczególnych fragmentów tekstu, 

 znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe,  

 rozumie ogólny sens tylko niektórych bardzo uproszczonych tekstów autentycznych, 

 potrafi wykonać bardzo proste typy ćwiczeń i zadań sprawdzających rozumienie tekstu. 

 

 

Na ocenę niedostateczny w zakresie rozumienia tekst pisanego uczeń: 

 rozumie jedynie bardzo słabo proste teksty, 

 sporadycznie znajduje informacje szczegółowe,   

 z trudem rozumie ogólny sens bardzo uproszczonych tekstów autentycznych, 

 potrafi wykonać pojedyncze, bardzo proste ćwiczenia i zadania sprawdzające rozumienie 

tekstu. 

 

 

 

Sprawność rozumienia ze słuchu 

 
Sprawność rozumienia ze słuchu sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 

 

 wielokrotny wybór 

 prawda / fałsz / brak informacji w tekście 

 udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu 

 przyporządkowywanie pytań do odpowiedzi 

 dopasowywanie tekstu do intencji 

 przyporządkowywanie słów, zdań i wyrażeń do rysunku 

 dopasowywanie informacji do zdjęć 

 przyporządkowywanie wypowiedzi do odpowiednich osób  

 wypełnianie kwestionariusza, tabeli 

 uzupełnianie brakujących informacji w tekście. 

 

 

2. Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu 
 

Na ocenę bardzo dobry w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 w pełni  rozumie wypowiedzi niemieckich użytkowników języka mówiących w normalnym 

tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje, których znaczenia 

można się domyślić z kontekstu, 

 rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych warunkach odbioru, 

 sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w tekstach słuchanych, 

 bardzo dobrze rozumie język nauczyciela, jego polecenia i instrukcje na lekcji oraz potrafi 

na nie zareagować,  

 potrafi wykonać wszystkie typy ćwiczeń i zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu. 
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Na ocenę dobry w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie wypowiedzi niemieckich użytkowników języka mówiących w normalnym tempie, 

zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje, których znaczenia można się 

domyślić z kontekstu, 

 rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych warunkach 

odbioru,  

 sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w prostych tekstach słuchanych, 

 rozumie język nauczyciela, jego polecenia i instrukcje na lekcji oraz potrafi na nie zareago-

wać, 

 potrafi wykonać  większość ćwiczeń i zadań sprawdzających rozumienie tekstu. 

 

 

Na ocenę dostateczny w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie dużą część wypowiedzi osób posługujących się językiem obcym  jako ojczystym, 

mówiących w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i kon-

strukcje, których znaczenia można się domyślić z kontekstu, 

 rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych warunkach 

odbioru, 

 znajduje dużą część szukanych informacji szczegółowych w dialogach i  prostych tekstach 

słuchanych, 

 rozumie dużą część poleceń i instrukcji nauczyciela na lekcji oraz potrafi na nie zareagować,  

 potrafi wykonać łatwiejsze ćwiczenia i zadania sprawdzające rozumienie tekstu. 

 

 

Na ocenę dopuszczający w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie tylko część wypowiedzi osób posługujących się językiem obcym jako 

ojczystym mówiących w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykal-

ne i konstrukcje, których znaczenia można się domyślić z kontekstu, 

 rozumie ogólny sens niektórych części prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych wa-

runkach odbioru,  

 znajduje niektóre informacje szczegółowe w prostych tekstach słuchanych, 

 rozumie część poleceń i instrukcji nauczyciela na lekcji oraz potrafi na nie zareagować, 

 potrafi wykonać niektóre typy ćwiczeń i zadań sprawdzających rozumienie tekstu. 

 

 

Na ocenę niedostateczny w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie niewielką część wypowiedzi osób posługujących się językiem obcym jako 

ojczystym mówiących w normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykal-

ne i konstrukcje, których znaczenia można się domyślić z kontekstu, 

 rozumie niewielką część prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych warunkach odbioru,  

 znajduje pojedyncze informacje szczegółowe w dialogach i prostych tekstach słuchanych, 

 rozumie nieliczne proste polecenia i instrukcje nauczyciela na lekcji, 

 potrafi wykonać pojedyncze typy ćwiczeń i zadań sprawdzających rozumienie tekstu. 

 

 

Sprawność mówienia 

Sprawność mówienia sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 

 

 zasięganie i udzielanie  informacji 

 prowadzenie dialogów wg wzoru 
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 odpowiadanie na pytania 

 opowiadanie o miejscach, osobach 

 opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości 

 prowadzenie rozmowy według scenariusza 

 prowadzenie rozmowy z odgrywaniem ról 

 opisywanie ilustracji, zdjęcia, 

 referowanie wyników ankiety, statystyki 

 wyrażanie i uzasadnianie opinii, poglądów 

 wyrażanie zgody i sprzeciwu 

 podawanie argumentów 

 uzasadnianie wyboru.  

 

 

3. Kryteria oceny sprawności mówienia 
 

 

Na ocenę bardzo dobry w zakresie mówienia uczeń: 

 udziela płynnej i interesującej wypowiedzi na zadane pytanie zawierającej bogate  

słownictwo i frazeologię na danym poziomie, co pozwala na pełny przekaz treści (np. opis 

ilustracji), 

 czynnie uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego, najbliższego otoczenia  

i inne z nimi związane,  

 potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym, 

 jasno i zrozumiale wyraża swoje opinie, podaje trafne argumenty za i przeciw, 

 prezentuje wypowiedź poprawną pod względem fonetycznym i gramatycznym, 

 stosuje bezbłędnie odpowiednie formy gramatyczne, 

 potrafi przekazać informację w języku potocznym i oficjalnym, 

 popełnia sporadycznie błędy nie zakłócające w żaden sposób komunikacji.  

  

Na ocenę dobry w zakresie mówienia uczeń: 

 udziela wyczerpującej wypowiedzi na zadane pytanie zawierającej właściwe środki  

językowe, co pozwala na przekaz treści (np. opis ilustracji), 

 czynnie uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego,  najbliższego otoczenia  

i inne z nimi związane,  

 potrafi podejmować różne role w procesie komunikacyjnym, 

 na ogół wyraża jasno i zrozumiale swoje opinie i podaje argumenty,  

 prezentuje wypowiedź na ogół poprawną pod względem fonetycznym i gramatycznym,  

 zwykle potrafi przekazać informację w języku potocznym i oficjalnym, 

 popełnia drobne błędy nie zakłócające komunikacji. 

 

 

Na ocenę dostateczny w zakresie mówienia uczeń: 

 uczestniczy w rozmowie na tematy z życia codziennego i najbliższego otoczenia,  

 potrafi podejmować niektóre role  w procesie komunikacyjnym, 

 w  swoich opiniach posługuje się językiem dosyć lakonicznym,   

 prezentuje wypowiedź nie zawsze poprawną  pod względem fonetycznym i gramatycznym,  

 stosuje podstawowe formy gramatyczne i struktury, 

 popełnia błędy częściowo zakłócające komunikację. 
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Na ocenę dopuszczający w zakresie mówienia uczeń: 

 udziela wypowiedzi zawierającej ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe, co 

pozwala na przekaz nielicznych wymaganych informacji, 

 w wypowiedzi przyjmuje postawę pasywną, ujmując temat bardzo lakonicznie,  

 prezentuje wypowiedź wspomaganą w dużym stopniu przez pytania i sugestie nauczyciela, 

 popełnia liczne błędy gramatyczne, świadczące o nieznajomości niektórych struktur i błędy 

fonetyczne, które ograniczają pełne zrozumienie wypowiedzi i komunikacji. 

 

 

Na ocenę niedostateczny w zakresie mówienia uczeń: 

 udziela wypowiedzi zawierającej bardzo ograniczone słownictwo i bardzo nieporadne  

struktury językowe, co nie pozwala na przekaz wymaganych informacji, 

 udziela niezrozumiałych wypowiedzi i zadaje pytania niezgodne z tematem rozmowy,  

 prezentuje wypowiedź chaotyczną, wspomaganą w dużym stopniu przez nauczyciela, 

 popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne, świadczące o nieznajomości struktur i błędy  

fonetyczne, które uniemożliwiają lub ograniczają pełne zrozumienie wypowiedzi i komuni-

kacji. 

 

 

Sprawność pisania 
 

Sprawność pisania można rozwijać osobno lub w połączeniu z innymi sprawnościami, 

np.czytaniem i słuchaniem. Uwzględnia pisanie krótkich i dłuższych tekstów wymaganych na  

egzaminie maturalnym. ( tabela poniżej)  

Sprawność pisania sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 

 uzupełnianie ankiet, formularzy i kwestionariuszy 

 przekazywanie wiadomości pisemnej 

 pisanie życzeń, pozdrowień, zaproszeń, ogłoszeń i in. 

 pisanie e-maili, pocztówek, postów na blogu oraz forum 

 pisanie listu według planu 

 pisanie wypowiedzi na podany temat 

 

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

 

tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej 

albo elektronicznej [e-mail], wiadomość 

umieszczana na blogu lub forum internetowym) 

z elementami np. opisu, relacjonowania, zapro-

szenia, uzasadniania opinii, w tym przedstawia-

nia zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów  

 

oceniane są : treść, spójność i logika wypo-

wiedzi, , zakres środków językowych, po-

prawność środków językowych  

. 

 

 

Oprócz wymagań z poziomu podstawowego 

także: 

tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, 

artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, 

relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłę-

bionej argumentacji 

 

oceniane są: elementy treści i formy, spójność 

i logika wypowiedzi, , zakres środków języ-

kowych, poprawność środków językowych 

 

Powyższe kryteria nie dotyczą j. łacińskiego. 
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Dotyczy tylko języka łacińskiego: poprawny przekład tekstu oryginalnego (rozpoznawanie struk-

tur gramatycznych, właściwy dobór słownictwa, bogactwo językowe). 

 

 

4. Kryteria oceny sprawności pisania 
 

Na ocenę bardzo dobry w zakresie pisania uczeń: 

 formułuje wypowiedzi zgodne z tematem, przekazując wszystkie wymagane informacje z 

użyciem odpowiednich środków językowych, 

 bezbłędnie wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze, 

 opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, wykorzystując bogate i oryginalne słownictwo oraz 

struktury, 

 potrafi tworzyć wypowiedzi logiczne, harmonijne i spójne, 

 popełnia bardzo sporadycznie błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji 

oraz nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu, 

 poprawnie stosuje zasady ortografii i interpunkcji. 

 

 

Na ocenę dobry w zakresie pisania uczeń:  

 formułuje wypowiedzi zgodne z tematem, przekazując prawie wszystkie wymagane  

infomacje z użyciem odpowiednich środków językowych, 

 na ogół bezbłędnie wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze, 

 opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, wykorzystując dość bogate i ciekawe słownictwo oraz 

struktury, 

 potrafi tworzyć wypowiedzi logiczne, harmonijne i spójne, 

 popełnia bardzo nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji oraz 

drobne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu, 

 w zasadzie poprawnie stosuje zasady ortografii i interpunkcji. 

 

 

Na ocenę dostateczny w zakresie pisania uczeń: 

 formułuje wypowiedzi zgodne z tematem, przekazując większość wymaganych informacji z 

użyciem podstawowych środków językowych, 

 wypełnia ankiety, formularze i kwestionariusze, 

 opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, wykorzystując mało urozmaicone słownictwo oraz 

struktury, 

 popełnia dość liczne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji oraz 

drobne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu, 

 popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 

 

Na ocenę dopuszczający w zakresie pisania uczeń: 

 formułuje wypowiedzi nie w pełni zgodne z tematem, przekazując część  wymaganych in-

formacji, nie mieszczące się w granicach podanej formy, 

 ma problemy z wypełnieniem ankiety, formularza, kwestionariusza, 

 opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, wykorzystując ubogie słownictwo oraz struktury, 

 stosuje liczne powtórzenia leksykalne, uogólnienia i internacjonalizmy, 

 popełnia liczne błędy gramatyczne i leksykalne znacznie zakłócające komunikację oraz 

błędy w pisowni i interpunkcji. 
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Na ocenę niedostateczny w zakresie pisania uczeń: 

 formułuje wypowiedzi pozbawione logiki, chaotyczne, niezgodne z wymogami formy,  

 nie potrafi wypełnić ankiety, formularza, kwestionariusza, 

 stosuje liczne powtórzenia leksykalne i internacjonalizmy, 

 popełnia rażące błędy gramatyczne i leksykalne uniemożliwiające lub znacznie zakłócające 

komunikację oraz błędy w pisowni i interpunkcji. 

 

 

 

UWAGA: 

Uczeń może otrzymać ocenę celującą jeśli spełni wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a po-

nadto wyróżnia się na tle klasy czy szkoły, bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmi-

otowych, osiaga w nich sukcesy, wykonuje dodatkowe określone przez nauczyciela zadania czy 

projekty oraz rozwiazuje je pomysłowo i twórczo. 

 

 

VI.  ZASADY I FORMY OCENIANIA – USZCZEGÓŁOWIENIE 

 

 Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna. 

 Testy/sprawdziany oceniane są  z przeliczeniem na procenty w następujący sposób: 

 

0% – 44%   - ocena niedostateczna 

45% – 59% - ocena dopuszczająca 

60% - 74% - ocena dostateczna 

75% - 89% - ocena dobra 

90% - 100 % - ocena bardzo dobra 

90%- 100 %  + dodatkowe zadania wykraczające poza podstawę programową – ocena 

celująca 

 

 Testy o charakterze matury próbnej (na obu poziomach) przeprowadzone w klasie w ra-

mach zajęć edukacyjnych oceniane są wg poniższej skali: 

 

0%-29% - ocena niedostateczna 

30%-49% - ocena dopuszczająca 

50%-69% - ocena dostateczna 

70%- 84%- ocena dobra 

85%-95%- ocena bardzo dobra 

96%- 100%- ocena celująca 

 

Powyższa skala oceniania dotyczy również odpowiedzi ustnych o charakterze matury 

próbnej. 

 

 Nauczyciel może ocenić pracę domową jednym ze stopni w skali ocen w zależności od jako-

ści jej wykonania i stopnia samodzielności oraz oryginalności. 

 Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną, jeśli nie wykonał zadanej pracy domowej i nie 

zgłosił tego faktu przed rozpoczęciem zajęć. 

 Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną, jeśli pracy domowej nie przygotował samo-

dzielnie, np. zadanie pochodzi z Internetu lub innej publikacji, zostało odpisane od innego ucznia, 

uczeń nie rozumie zastosowanych w pracy zwrotów i wyrażeń itp. 

 Uczeń, który zgłosił brak pracy domowej, jest zobowiązany uzupełnić zaległości do następ-

nych planowanych zajęć z języka obcego. 
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 Nauczyciel może ocenić zadanie nadobowiązkowe ucznia, jeżeli istnieje możliwość ustale-

nia stopnia samodzielności pracy ucznia. 

 Wykonanie przez ucznia pomocy dydaktycznych, udział w projektach, konkursach i olim-

piadach przedmiotowych oceniane są wg pełnej skali ( od 1 do 6) i ma charakter głównie motywa-

cyjny. 

 Uczniów posiadających orzeczenia/opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy 

oceniać zgodnie z wytycznymi/zaleceniami zawartymi w orzeczeniu/opinii PPP. 

 

 

VII. SPOSÓB USTALANIA OCEN KOŃCOWYCH (ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH) 
 

 Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna powinna być wystawiona z co najmniej czterech ocen 

cząstkowych. Ocena śródroczna może być traktowana jako ocena cząstkowa, pomocna w wysta-

wieniu oceny rocznej. 

 

 Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo ocenę śródroczną lub 

roczną należy wystawić na podstawie co najmniej dwóch ocen bieżących.  

 

 Hierarchia ważności ocen cząstkowych przy wystawianiu oceny śródrocznej / rocznej w kolej-

ności malejącej: 

1. odpowiedzi ustne i testy/sprawdziany obejmujące większą partię materiału 

2. kartkówki 

3. prace domowe 

4. oceny fakultatywne za aktywność i inne elementy pracy ucznia podlegające ocenie 

 

 Przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę wszystkie uzyskane przez ucznia oceny, 

jednak wartość oceny ze sprawdzianu powtórzeniowego z określonej partii materiału i odpowiedzi 

ustnych jest wyższa niż wartość pozostałych ocen. Ocena końcowa nie musi być średnią arytme-

tyczna ocen cząstkowych, ważny jest również stosunek ucznia do przedmiotu, obecność na zaję-

ciach i regularne przygotowanie do zajęć. Pod uwagę należy wziąć również to, w jakim porządku 

czasowym uczeń uzyskiwał dane oceny (czy następuje spadek, czy wzrost osiągnięć ucznia).Ocena 

semestralna i końcowa nie jest wypadkową ocen z lat poprzednich a pozytywne wyniki z matur 

próbnych nie przesądzają oceny końcowej. 

 Uczeń, który został zakwalifikowany do etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej uzyskuje 

automatycznie ocenę semestralną/roczną celującą z języka obcego. 

 Uczeń , który opuścił więcej niż 50%  zajęć może nie być klasyfikowany. 

 

 

VIII. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O PRZEDMIOTOWYCH 

OSIĄGNIĘCIACH, POSTĘPACH I ZAGROŻENIACH. 
 

 o przewidywanej ocenie niedostatecznej za I semestr lub na koniec roku szkolnego uczeń i ro-

dzic lub opiekun prawny jest poinformowany na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedze-

niem Rady Pedagogicznej.  

 

 o przewidywanych wyższych niż niedostateczna ocenach klasyfikacyjnych nauczyciel informu-

je ucznia na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

 

 rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą na bieżąco monitorować postępy swojego dziecka 

poprzez dostęp do dziennika elektronicznego 
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 rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo wglądu do pisemnych prac swojego dziecka w 

obecności nauczyciela i wyłącznie na terenie szkoły 

 

 przewidywana ocena klasyfikacyjna może ulec podwyższeniu w wyniku oceniania bieżącego 

lub gdy nauczyciel wyrazi zgodę na napisanie przez ucznia dodatkowego sprawdzianu / dodat-

kowych sprawdzianów z zakresu materiału wymagającego poprawy pod warunkiem spełnienia 

następujących kryteriów: 

 

 uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z danego języka obcego w czasie, które-

go dotyczy ocenianie 

 minimalna frekwencja ucznia na zajęciach z danego języka obcego wynosi 80% w bieżącym 

semestrze do momentu wystawienia prognozy. 

 nauczyciel wyznacza uczniowi termin przystąpienia do sprawdzianu lub informuje go o od-

mowie podwyższenia oceny z przyczyn formalnych. 

 

 

IX. ZASADY UZUPEŁNIAJĄCE 

 

 Na początku roku szkolnego na pierwszych zajęciach nauczyciele języków obcych zapoznają 

uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania obowiązującym na lekcjach języka obcego. 

 Na początku roku szkolnego nauczyciele języków obcych mogą przeprowadzić w klasach 

pierwszych test diagnostyczny służący podziałowi uczniów na odpowiednie grupy zgodnie z zaa-

wansowaniem danego języka.  

 Uczeń może być w semestrze nieprzygotowany do zajęć dwa razy lub raz (gdy lekcje odbywają 

się raz w tygodniu), z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed 

lekcją. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym, nie ma to wpływu na ocenę 

końcową. Zgłoszenie kolejnego nieprzygotowania skutkuje oceną niedostateczną.  

 Każdy uczeń musi posiadać podczas zajęć lekcyjnych zeszyt przedmiotowy , zeszyt ćwiczeń 

oraz podręcznik . 

 Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, zadania domowego może skut-

kować otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną przez zgłoszenie się do odpowiedzi ustnej z partii 

materiału wyznaczonej przez nauczyciela lub przystąpienie do pracy pisemnej w dodatkowym ter-

minie ustalonym przez nauczyciela . Ocenę niedostateczną z danej partii materiału uczeń może po-

prawić tylko raz. 

 Uczeń nieobecny na teście/sprawdzianie jest zobowiązany zaliczyć go w formie pisemnej w 

terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 Jeżeli uczeń był nieobecny tylko na lekcji, na której odbywał się sprawdzian/test lub opuścił 

tylko jeden dzień, w którym odbywał się sprawdzian/test, to nauczyciel ma prawo do nakazania 

uczniowi napisania zaległego sprawdzianu/testu w pierwszym dniu, w którym uczeń pojawi się w 

szkole na zajęciach z danego języka obcego ( chyba, że nauczyciel zostanie poinformowany przez 

wychowawcę, innego nauczyciela lub rodzica ucznia o ważnym powodzie nieobecności ucznia w 

czasie sprawdzianu/testu). 

 Uczeń, który unika napisania pracy w ustalonym wspólnie terminie dodatkowym: nie przycho-

dzi do szkoły lub mimo obecności w szkole nie podejmuje się napisania zaległego sprawdzia-

nu/testu, otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną. 

 „Zero” ze sprawdzianu/testu/powtórki jest informacją dla nauczyciela, ucznia i rodzi-

ców/prawnych opiekunów o niezaliczeniu przez ucznia danej partii materiału i nie jest liczone do 

średniej. 

 Testy/sprawdziany obejmujące większą partię materiału  zapowiadane są co najmniej na tydzień 

wcześniej (nauczyciel odnotowuje ten fakt w terminarzu dziennika elektronicznego) 
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 W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu uczeń otrzymuje oce-

nę niedostateczną. 

 Termin oddawania i omówienia testów/sprawdzianów wynosi 14 dni roboczych. 

 Najpóźniej na 2 tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie te-

stów/sprawdzianów. 

 Kartkówka z bieżącego materiału może odbyć się bez zapowiedzi. Kartkówka może być stoso-

wana wobec jednego lub kilku uczniów a także całej klasy. Ocenę niedostateczną z kartkówki 

uczeń może poprawić tylko za zgodą nauczyciela. 

 Odpowiedź ustna ucznia obejmuje materiał bieżący. 

 Za aktywność na lekcji bądź jej brak, odrobioną lub nie pracę domową nauczyciel stosuje sys-

tem „plusów” i „ minusów”, a także tradycyjnych ocen. 

 Każdy uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy na czas trwania lekcji. 

 Każdy uczeń ma obowiązek dbać o sprzęt szkolny znajdujący się w pracowniach językowych. 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych może być aktualizowany z powodu 

zmian przepisów oświatowych lub zmian w Wewnętrznym Systemie Oceniania, a także na 

wniosek nauczycieli prowadzących te zajęcia. 

2. Zmiany w Przedmiotowym Systemie Oceniania dokonywane są na posiedzeniach tego ze-

społu przedmiotowego. 

3. Zatwierdzone przez zespół zmiany obowiązują od początku następnego roku szkolnego. 

 

 

 


