
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W BRANIEWIE 

KLASY IV- VIII 

I. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami oceniania na pierwszych zajęciach języka 

obcego w danym roku szkolnym. 

 

2. Nauczyciel dostosuje wymagania, formy pracy i sprawdzania wiedzy dla potrzeb uczniów z 

opiniami lub orzeczeniami 

 

3.Wiedza i umiejętności uczniów powinny być sprawdzane możliwie jak najczęściej, np. po 

każdej przeprowadzonej lekcji, po szeregu lekcji na dany temat lub po zakończeniu kolejnego 

rozdziału w podręczniku 

 

4. Zakres dłuższych prac pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładny termin są podawane 

przez nauczyciela przedmiotu z tygodniowym wyprzedzeniem.  

 

5.  Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi uczniów obejmujące bieżący materiał mogą być 

przeprowadzone na bieżąco bez wcześniejszej zapowiedzi. 

6. Nauczyciel określa zakres oraz termin wykonania prac domowych lub innych form 

aktywności na bieżąco. 

7. Sprawdzaniu podlegają wiedza i umiejętności obejmujące: 

a) sprawność rozumienia ze słuchu; 

b) sprawność czytania ze zrozumieniem; 

c) sprawność mówienia; 

d) sprawność tworzenia pisemnych form użytkowych 

e) gramatykę i słownictwo. 

 

8. Sprawności językowe mogą być sprawdzane za pomocą następujących form: odpowiedź 

ustna, aktywność na lekcji, zadania domowe, kartkówka z aktualnego materiału, sprawdzian z 

trzech ostatnich lekcji, praca klasowa z poszczególnych rozdziałów tematycznych. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Oceny wystawiane będą według następującej skali: 

 

1. Oceny za prace pisemne wynikają z przeliczania punktów cząstkowych na procenty, a 

tych z kolei na oceny:  

 

ocena celująca 97% - 100% 

ocena bardzo dobra + 92% - 96%  

ocena bardzo dobra 84% - 91%  

ocena bardzo dobra − 80% - 83%  

ocena dobra + 75% - 79%  

ocena dobra 67% - 74%  

ocena dobra − 63% - 66%  

ocena dostateczna + 58% - 62% 

ocena dostateczna 50% - 57%  

ocena dostateczna − 46% - 49%  

ocena dopuszczająca + 41% - 45% 

ocena dopuszczająca 33% - 40% 

ocena dopuszczająca − 32% - 30% 

ocena niedostateczna poniżej 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń, ma ustaloną wagę. Wagi ocen: 

AKTYWNOŚĆ aktywność na lekcji  3  

praca w grupie  2  

 

BIEŻĄCE 

 

rozwiązywanie zadań dodatkowych  5  

odpowiedź ustna  3  

praca na lekcji 2  

przygotowanie do zajęć: zeszyt przedmiotowy, zeszyt 

ćwiczeń, przybory, strój gimnastyczny, praca domowa   
1  

PISEMNE 

 

testy, prace klasowa  5  

sprawdziany  4  

kartkówki, ćwiczenia  3  

OKAZJONALNE  

 

 

laureat  konkursu/zawodów  powiatowych, 

wojewódzkich, pozaszkolnych         
5 

 

laureat konkursu /zawodów szkolnych   3  

udział w projektach edukacyjnych                3  

udział w apelach, akademiach, imprezach, akcjach 

ekologicznych, charytatywnych, przygotowanie gazetki, 

wykonanie pomocy dydaktycznych                               

2 
 

 

udział w konkursach /zawodach szkolnych, pozaszkolnych  1  

 

11.Aktywność ucznia (np. przygotowanie do zajęć, dobrowolne zgłaszanie się do odpowiedzi, 

samodzielne wykonywanie dodatkowych zadań, pomoc innym uczniom w rozwiązywaniu 

zadań, rozumieniu zagadnień i ćwiczeniu sprawności językowej, pomoc w organizowaniu 

projektów językowych, gier i zabaw itp.) oceniana jest cyfrowo albo plusem lub minusem. 

Suma trzech znaków „+" daje ocenę 5 (bardzo dobry), pięciu znaków „+" - 6 (celujący). 

Uczeń otrzymuje minus za brak pracy nad rozwijaniem umiejętności językowych podczas 

zajęć. Suma trzech znaków „- " daje ocenę 1 (niedostateczny). 

 

12. W ocenie różnorodnej pracy projektowej (projekty językowe i realioznawcze, klasowe i 

międzyklasowe konkursy recytatorskie i konkursy piosenki, projekty internetowe i in.) pod 

uwagę brane jest w znacznym stopniu zaangażowanie uczniów w wykonywane zadanie.  

 

13. Praca w grupie, w której uczeń rozwiązuje zadania, prowadzi dialogi, uczestniczy w grach 

i zabawach językowych, umożliwia dokonanie oceny zarówno przez nauczyciela, jak również 



 

przez uczniów. Jednocześnie praca w grupie podlega ocenie - jako umiejętność wchodząca w 

skład kompetencji kluczowych, kształtuje bowiem kompetencje społeczne ucznia.  

14. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej z pracy 

klasowej/testu/sprawdzianu w trybie i formie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. 

Każda ocena uzyskana w trybie poprawy jest dopisywana do oceny poprawianej.   

 

15. Jeżeli uczeń nie poprawił oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, traci 

możliwość jej poprawienia. 

 

16. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać sprawdzianu lub testu w określonym 

terminie, wówczas ma obowiązek uczynić to w formie i terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. Uczeń, który nie przystąpił do pisemnego sprawdzianu wiadomości i po 

upływie dwóch tygodni nie uzgodnił z nauczycielem sposobu jego zaliczenia, jest 

zobowiązany do napisania sprawdzianu w dniu obecności na najbliższych zajęciach. 

 

17. Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji w semestrze, odnotowane one 

zostaną w dzienniku, lecz nie ma to wpływu na ocenę końcową. Nieprzygotowanie do zajęć 

uczeń musi zgłaszać przed lekcją i nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, 

sprawdzianów i kartkówek. 

 

18. Uczeń jest zobowiązany mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia. 

Brak którejkolwiek z tych rzeczy oznacza nieprzygotowanie do lekcji i powinno być ono 

zgłoszone nauczycielowi.   

 

19. Uczeń ma obowiązek odrobić zaległą pracę domową i pokazać ją nauczycielowi na 

najbliższej lekcji. 

 

20. Prace klasowe zapowiadane są przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i są 

poprzedzone powtórzeniem materiału. Nauczyciel przeprowadza prace klasowe po każdym 

skończonym rozdziale lub dziale, nie mniej jednak niż 2 w semestrze. Uczniowie otrzymują je 

do wglądu na lekcji poświęconej ich omówieniu, a rodzice mogą otrzymać je do wglądu na 

miejscu. 

 

21. Przyjmuje się następujące terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych: 

- testy, sprawdziany, prace klasowe – do 2 tygodni, 

- kartkówki – do 1 tygodnia. 

 

22. Uczeń po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole ma prawo, w zależności od 

czasu trwania nieobecności, być nieprzygotowany w zakresie: prac domowych, odpowiedzi 

oraz pisemnych form sprawdzania wiadomości. Uczeń ma obowiązek zgłosić ten fakt 



 

nauczycielowi przed lekcją oraz przez kolejne dni nauki nadrabiać zaległości i uzupełniać 

materiał.  

 

23. Jeżeli nieobecność była krótsza niż tydzień, uczeń jest zwolniony z odrobienia pisemnej 

pracy domowej i sprawdzianu wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze 

zrozumieniem nowego materiału - wprowadzonego w trakcie jego nieobecności.  

 

24. W przypadku nieobecności na lekcjach uczeń jest zobowiązany do samodzielnego 

uzupełnienia zaległości. 

 

25. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne. Na prośbę ucznia lub jego rodziców 

(opiekunów prawnych) nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić wystawioną ocenę. 

 

26. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie całorocznej pracy ucznia. 

 

27. Ocena śródroczna lub roczna NIE jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen 

cząstkowych. 

 

28. Na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów 

prawnych) o przewidywanej ocenie śródrocznej i końcoworocznej. O zagrożeniu oceną 

niedostateczną rodzice są powiadamiani pisemnie przez Sekretariat szkoły. 

 

29. Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną, ma prawo do 

egzaminu poprawkowego. 

 

30. Brak zdolności artystycznych ucznia, np. w zakresie rysowania, śpiewania, nie ma 

wpływu na ocenę wykonanego zadania, jeśli cel zadania został przez niego zrealizowany, a 

uczeń wykazywał duże zaangażowanie w wykonanie zadania. 

 

II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

 

Gramatyka i słownictwo  

Umiejętności ucznia:        

6 - celujący 

 uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału 

oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy  



 

 z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym 

i logicznym  

 posiada bogaty zasób słownictwa i potrafi go wykorzystać w praktyce 

  zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele 

wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet  

 wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych 

  bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe   

  niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji    

5 – bardzo dobry 

 uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału  

 buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym 

  zna słownictwo określone programem nauczania i potrafi je wykorzystać w praktyce 

  czasami wykonuje dodatkowe prace projektowe  

 zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe 

  bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach      

4 - dobry 

 prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w rozkładzie 

materiału 

  buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem gramatycznym i 

logicznym 

  zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj poprawnie używa ich 

w praktyce  

 przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe  

 przeważnie chętnie uczestniczy w zajęciach      

3 - dostateczny 

 zna i potrafi operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi określonymi w 

rozkładzie materiału 

  buduje zdania, które nie zawsze są spójne - zdania zawierają błędy gramatyczne i logiczne, 

które czasami zakłócają sens przekazu  

 na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie 



 

  nieregularnie wykonuje prace domowe i projektowe – prace zawierają błędy 

  rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach       

2 - dopuszczający 

 słabo zna struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma problemy z 

wykorzystaniem ich w praktyce  

 zdania, które buduje są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem gramatycznym 

i logicznym – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy 

  dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem 

  potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań gramatycznych i 

leksykalnych  

 sporadycznie odrabia prace domowe i projektowe  

 nie uczestniczy aktywnie w zajęciach – nie zgłasza się do zadań, a zmuszany do 

odpowiedzi, popełnia wiele błędów     

1 -niedostateczny 

 nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie 

materiału  

 nie zna podstawowych słów i wyrażeń  

 nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela  

 bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe, które zawsze zawierają błędy 

uniemożliwiające zrozumienie treści            

 Czytanie  

Umiejętności ucznia:      

6 - celujący 

 regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły, komiksy, krótkie 

czytanki i książki w uproszonych wersjach  

 rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, 

rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora  

 na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające 

każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję  

 zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów 

  technika czytania – czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez przygotowania)  



 

 podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania       

5 – bardzo dobry 

 czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku oraz czasem teksty dodatkowe, np.: 

instrukcje do gier, czasopisma, książki w uproszonych wersjach 

 rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, rozumie 

kontekst sytuacyjny, określa intencje autora  

 na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu, 

np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie 

prawdziwości zdań i potrafi uzasadnić swoją decyzję 

  zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów 

  technika czytania – czyta prawidłowo 

  podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania      

4 - dobry 

 rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze 

właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem 

z określeniem intencji autora  

 czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu typu, 

np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie 

prawdziwości zdań, choć przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję 

  przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów  

 technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy  

 podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania       

3 - dostateczny 

 nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć 

tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma 

problem z określeniem intencji autora  

 popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej 

szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi 

na pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję 

  czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów 

  technika czytania – czyta popełniając liczne błędy  

 czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji   



 

2 - dopuszczający 

 z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty 

  nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań 

sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego   

  przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia 

szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości zdań – 

najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji 

  sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów  

 technika czytania – czyta niechętnie popełniając bardzo liczne błędy      

1 - niedostateczny 

 zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku 

  jeśli czyta to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi skorzystać z 

żadnych zawartych w nim informacji 

  nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań 

sprawdzających poziom zrozumienia tekstu  

 niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy 

  nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów 

  technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, rażące błędy, 

uniemożliwiające zrozumienie      

Słuchanie 

 Umiejętności ucznia:       

6 -celujący 

 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach zawartych w 

podręczniku takich jak: piosenki, filmy, proste skecze  

 rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować 

  potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

 potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie 

zareagować 

  na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania 

sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór  

 z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację 



 

  bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania       

5- bardzo dobry 

 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach zawartych w 

podręczniku  

 rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie 

zareagować  

 potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające typu: ustalanie 

kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, 

uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – uczeń potrafi 

uzasadnić swój wybór 

  rozróżnia dźwięki i intonację  

 aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania   

4 -dobry 

 potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach 

zawartych w podręczniku 

  rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie   

zareagować  

 zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

  na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających typu: 

ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości 

zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – 

zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję 

  rozróżnia większość dźwięków 

  przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania        

3 -dostateczny 

 potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na materiałach zawartych w 

podręczniku 

  nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens 

  nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio 

zareagować  

 nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego 



 

  na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające typu: 

ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości 

zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – popełnia 

przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór 

  mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, ma problemy z 

koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu        

2 -dopuszczający 

 nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na materiałach zawartych w 

podręczniku 

  zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu  

 zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować 

  sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego 

  na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań 

sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, 

określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki 

brakującymi informacjami – zwykle zgaduje, popełniając przy tym bardzo liczne błędy, 

potrzebuje pomocy 

  zwykle nie rozróżnia dźwięków 

  uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze słuchu       

1 -niedostateczny 

 nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie 

jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach zawartych w podręczniku  

 nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami  

 jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie 

zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi  

 nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego 

  błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą 

nauczyciela 

  nie rozróżnia dźwięków 

  uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy  

Mówienie  

Umiejętności ucznia:     



 

6 - celujący 

 swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą 

dokładność językową i zasób słownictwa  

 ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć  

 w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany  

 w sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy      

5- bardzo dobry 

 dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym 

dokładność językową  

 potrafi dość płynnie i bez zahamowań mówić na tematy określone w rozkładzie materiału  

 dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału  

 ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć  

 w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany  

 w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne 

tematy     

4 -dobry 

 mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem 

  dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji w zakresie 

opisanym w rozkładzie materiału  

 można go zazwyczaj zrozumieć  

 potrafi włączyć się do rozmowy 

  w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny 

  na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy     

3 -dostateczny 

 uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami  

 posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz 

  wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału  

 w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie pracę, posługując 

się językiem ojczystym 



 

  rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów językowych     

2 -dopuszczający 

 uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy  

 popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie 

  czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty 

  czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych, lecz na 

ogół nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet potrafi ją 

dezorganizować  

 nie zabiera głosu w rozmowie   

1 -niedostateczny 

 uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy 

temat, nawet przy pomocy nauczyciela 

  wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest 

niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat  

Pisanie  

Każda wypowiedź pisemna jest oceniana przez w następujących kryteriach:  

• treść: od 0 do 4 pkt  

• spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt  

•zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt  

•poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt.  

 

Umiejętności ucznia:      

6 - celujący 

 pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym  

 pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji  

 bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku, jak i 

te z dodatkowych źródeł 

 bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe  

5 – bardzo dobry 

 wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału  

 potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedź 



 

 pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych  

 popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni i interpunkcji 

i  chętnie wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku 

  zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe     

4 - dobry 

 prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące  

 wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie 

zakłócają przekazu 

  pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji  

 czasami wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku 

  przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe     

3 - dostateczny 

 pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat  

 stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych 

  wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy 

zakłócają przekaz 

  tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji 

  czasami wykonuje prace domowe, które zawierają błędy    

2 - dopuszczajcy 

 uczeń pisze sporadycznie i niechętnie  

 prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne  

 pisanie prac sprawia duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela  

 pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz  

 zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet 

kierowany podpowiedziami z jego strony  

 prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie  

 teksty są źle zorganizowane i chaotyczne  popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z 

tablicy  rzadko odrabia prace domowe      

1 - niedostateczny 



 

 nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość 

tematów zawartych w rozkładzie materiału 

  jeśli pisze, to prace ucznia są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-

leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały 

  ma problemy przy przepisywaniu z tablicy  

 teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne 

  zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały  

 nie odrabia nawet najprostszych prac domowych - jeśli je wykona, obfitują one w rażące 

błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści   

 

 


