
KRYTERIA OCENIANIA   Z 
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Przedmiotowy System Oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące 

dokumenty:  

1. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

3. Statut Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce 

 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

Zgodnie ze Statutem Szkoły dopuszczalne są dwa modele sprawdzania osiągnięć ucznia: 

 Stacjonarny 

 Zdalny (on-line jedynie przy włączonej kamerze i mikrofonie) 

Poniższe kryteria oceniania dotyczą obydwóch modeli nauczania. 

 

W ocenianiu uczniów stosowane są elementy oceniania kształtującego (OK) 

 

 

FORMY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIOW 

 

1. Pisemne: sprawdziany, testy, – zapowiedziane z min. tygodniowym wyprzedzeniem, z 

jednoczesnym określeniem przez nauczyciela zakresu i czasu trwania. Uczeń ma prawo 

do poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej oraz dostatecznej w trybie 

określonym przez nauczyciela, poprawa może nastąpić tylko jeden raz, Ocena wyższa 

od poprawianej zostaje wpisana do dziennika. Na sprawdzianie pojawi się informacja 

zwrotna, w jakim stopniu dany materiał został opanowany i nad czym uczeń powinien 

jeszcze popracować. 

Wpis nb oznacza, iż uczeń z powodu nieobecności nie przystąpił do sprawdzianu, testu, 

kartkówki. Wpis ten nie stanowi oceny.  Uczeń musi napisać go w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

Kartkówka może lecz nie musi być zapowiedziana i może obejmować nie więcej niż 

trzy ostatnie lekcje.  

2. Ustne: przedstawianie dialogów sytuacyjnych, głośne czytanie, reagowanie żywym 

językiem. 

3. Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń: uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnić 

braki w ciągu trzech dni (z wyjątkiem dłuższej choroby), notatki przepisuje 

samodzielnie, kseruje tylko w wyjątkowych przypadkach.  

Zeszyt powinien być estetyczny, a na marginesie zapisana data. 

 

       4.     Aktywność na zajęciach: uczeń aktywny na lekcji jest nagradzany oceną „+”. 

Zebranie sześciu plusów skutkuje oceną celującą za aktywność. 

 

NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI 

 

1. Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z powodu: 

 braku zeszytu ćwiczeń 

 braku zadania domowego długoterminowego 

 braku innych materiałów wymaganych na lekcjach, ustalonych z nauczycielem 



przedmiotu 

W dzienniku pojawi się ocena „NP” (nieprzygotowanie z powodu nieobowiązkowości). 

Przekroczenie powyższego limitu skutkuje wpisem uwag negatywnych do dziennika i  ma 

wpływ na roczna ocenę z zachowania.  

W przypadku zadań domowych długoterminowych nie przyniesienie pracy do kolejnych 

zajęć skutkuje oceną niedostateczną. 

 

2. Uczeń może również zgłosić dodatkowo dwa nieprzygotowania w sytuacji, gdy 

wykazuje: 

 brak wiedzy lub umiejętności z trzech poprzednich lekcji  

 brak zadania domowego krótkoterminowego  

W dzienniku pojawi się ocena „minus”. Po wykorzystaniu limitu uczeń będzie oceniany 

zgodnie ze stanem wykazanej wiedzy i umiejętności.  

 

3.  Niewykorzystanych możliwości nieprzygotowania nie można przenieść na kolejne 

półrocze. 

 

OGÓLNE KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

systematycznie, rzetelnie i z dużym zaangażowaniem pracuje podczas zajęć języka 

angielskiego oraz w domu, przygotowując się do lekcji, wykazuje aktywność i pomysłowość,  

poprawnie wykonuje większość prac dodatkowych zlecanych przez nauczyciela,  samodzielnie 

rozwiązuje problemy pojawiające się w języku angielskim , przejawia zainteresowanie 

przedmiotem i przedstawia zagadnienia w ciekawy sposób, ma bardzo bogaty zasób leksykalny 

języka. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
opanował treści i problemy objęte programem nauczania, jest systematyczny i samodzielny w 

pracy na lekcji i w domu, cechuje się aktywnością na zajęciach,  rozwiązuje zadania i 

problemy o znacznym stopniu trudności,  terminowo wywiązuje się ze zobowiązań w 

stosunku do nauczyciela, wykorzystuje znajomość materiału języka angielskiego w nauce 

innych przedmiotów i życiu pozaszkolnym, pisze poprawnie pod względem ortograficznym, 

popełnia jedynie sporadyczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne, formułuje teksty mówione 

i pisane różnej długości, poprawne językowo, czyta poprawnie pod względem akcentowym. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
jest systematyczny, terminowo wywiązuje się z zadań, bierze udział w lekcji, formułuje 

wypowiedzi pisemne i ustne, popełniając niewielką ilość błędów językowych, na ogół nie 

popełnia błędów ortograficznych, ma dobrą znajomość treści i zagadnień materiału 

programowego, samodzielnie rozwiązuje większość problemów językowych. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
samodzielnie rozwiązuje problemy językowe  o niewielkim poziomie trudności, opanował 

wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, określonym przez podstawę 

programową, przyswoił proste, uniwersalne umiejętności, często powtarzające się w procesie 

nauczania, na ogół stosuje się do poznanych zasad ortograficznych, ale nie zna wyjątków, 

czyta poprawnie pod względem technicznym, zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

nawet najprostsze zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela lub innego ucznia, opanował 

umiejętności praktyczne, przydatne życiowo, przyswoił treści niezbędne w dalszej edukacji – 

bazowe, ma niewielką znajomość treści i problemów materiału programowego, słabo czyta pod 

względem technicznym, - popełnia liczne błędy ortograficzne, zna kilka terminów 



gramatycznych, ale nie umie tej wiedzy wykorzystać, w miarę systematycznie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy, ale nie zawsze odrabia prace domowe. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

nie spełnia wymagań koniecznych, nie potrafi wykonać najprostszych zadań nawet przy 

pomocy nauczyciela, nie opanował bazowych wiadomości i sprawności językowych, nie rokuje 

nadziei na uzupełnienie zaległości, zaległości uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z 

przedmiotu, nie zna nawet małej części materiału przerabianego na lekcjach, nie wykazuje 

chęci do nauki ani żadnej aktywności, prowadzi zeszyt niesystematycznie albo wcale go nie 

prowadzi, świadomie opuszcza sprawdziany i ich poprawę, nie przyswoił umiejętności 

przydatnych życiowo, nie dysponuje wystarczającym zasobem leksykalnym. 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka 

angielskiego znajdują się w osobnym dokumencie dostępnym na stronie szkoły. 

 

Ocena roczna wystawiana jest zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły. 

 

Wagi ustalone dla poszczególnych form sprawdzania umiejętności uczniów: 

 

Waga 3 – sprawdziany 

Waga 2 – kartkówki, wypracowania, odpowiedzi ustne, czytanie, projekty, plakaty, prace 

długoterminowe 

Waga 1 – praca domowa, aktywność, praca na lekcji 

 

Kryteria oceniania kartkówek i sprawdzianów: 

 

100%  6 

97%- 99%   5+      
90%- 96%   5 

87%- 89%   5-         

82% - 86%   4+ 

71% - 81%   4     

68% - 70%   4-  

62% - 67%   3+  

53% - 61%   3  
50% - 52%   3- 

45% - 49%  2+ 

35% - 44%  2 

34% - 0%     1 

 

Średnia ważona: 

1,0 – 1,69                niedostateczny 

1,70 – 2,69  dopuszczający 

2,70 – 3,69 dostateczny 

3,70 – 4,69 dobry 

4,70 – 5,54 bardzo dobry 

5,55 – 6,00 celujący 
 

 

 


