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 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKÓW OBCYCH 
 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języków obcych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola 

zwane dalej PZO, są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, zawartymi w Statucie Szkoły oraz 

Programem nauczania języków obcych, z uwzględnieniem założeń zawartych w Podstawie Programowej 

Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych
1
 oraz przyjętych założeń Rady Europy dotyczących wspólnej 

polityki językowej, zawartych w dokumencie Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, 

nauczanie, ocenianie.
2
 Wymienione dokumenty wraz z PZO tworzą spójną całość, określając precyzyjnie  

i obiektywnie kryteria oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie uczenia się języków obcych. PZO 

dostępny są dla uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły https://www.sp9.wroclaw.pl/, w dzienniku 

elektronicznym LIBRUS (zakładka: organizacja szkoły/ pliki szkoły) oraz w bibliotece szkolnej. 

 
I. Cele PZO 
 

1. Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce oraz prowadzenie trafnej i rzetelnej 
ewaluacji procesu uczenia się. 

 
2. Motywowanie ucznia do pracy poprzez informację zwrotną przekazywaną mu przez nauczyciela. 

 
3. Dostarczenie uczniowi, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, sukcesach i trudnościach 

ucznia. 
 
II. Obszary podlegające ocenie 
 

Uczeń powinien: 
 

1. poznawać słownictwo związane z tematami zawartymi w podstawie programowej; 
 

2. ćwiczyć umiejętności w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych, takich jak:  
1) Mówienie:  

- wymowa: poprawność i płynność,  
- komunikacja interaktywna (udzielanie informacji i uzyskiwanie informacji),  
- uczestniczenie w sytuacjach dialogowych, wykorzystując poznany zasób słownictwa  

i struktur, 
 

- opowiadanie, opisywanie, recytowanie, wyrażanie prośby i polecenia, uzasadnianie swojego 
zdania, udzielanie rad;  

2) Rozumienie ze słuchu:  
- zdolność rozumienia nauczyciela, nagranych materiałów i kolegów,  
- rozumienie przesłania tekstu (globalnie i selektywnie),  
- określanie kontekstu wypowiedzi, intencji nadawcy/autora tekstu, a także znajdywanie  

w tekście określonych informacji,  
- zrozumienie pytań, poleceń i wypowiedzi, zawierających poznany materiał leksykalno-

gramatyczny w ramach danego zakresu tematycznego;  
- powtarzanie głosek, wyrazów i zdań według usłyszanego wzoru; 

 

 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (Dz U z 2017 r. poz. 356). 
2 Coste D., North B., Sheils J., Trim, J. (2001): Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa:  
CODN.     

https://www.sp9.wroclaw.pl/
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3) Czytanie:  
- poprawność i płynność,  
- rozumienie przesłania tekstu, 

4) Pisanie:  
- rozpoznawanie najważniejszych informacji,  
- rozumienie poleceń w podręczniku i zeszycie ćwiczeń,  
- zrozumienie dłuższych tekstów, posługując się słownikiem dwujęzycznym;  
- poprawność zapisu,  
- zachowanie reguł gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych, 

 
- napisanie prostego tekstu użytkowego, jak: list/e-mail, notatka, ogłoszenie, lista zakupów, 

przepis kulinarny,  
- tworzenie różnych form pisemnych m.in. krótkie opisy i opowiadania,  
- rozpoznawanie różnicy między fonetyczną a graficzną formą wyrazu; 

 
3. przetwarzać tekst: 

 
- przekazywanie ustnych informacji uzyskanych na podstawie tekstu słuchanego i czytanego 

lub materiału graficznego, 
 

- napisanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego lub materiału graficznego; 
 

4. poznawać i stosować struktury gramatyczne zawarte w podstawie programowej; 
 

5. posiadać wiedzę z zakresu: 
 

1) środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, 
umożliwiającym realizację wymagań ogólnych w zakresie tematów zawartych w podstawie 
programowej;  

2) realioznawstwa i kompetencji interkulturowej: podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach  
i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, oraz o kraju ojczystym  
(z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego), jak i świadomość związku 
między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturowa). 

 
6. rozwijać inne umiejętności, takie jak:  

1) korzystanie ze słowników dwujęzycznych książkowych i elektronicznych, 
 

2) praca z różnymi rodzajami tekstów m.in. list/e-mail, prosty tekst narracyjny, dialog, wywiad, 
ankieta, formularz, menu, przepis kulinarny, artykuł, tekst informacyjny, notatka, ogłoszenie, 
program telewizyjny, plan lekcji,  

3) kompetencje kluczowe: 
 

4) rozwijanie umiejętności wykonywania zadań w toku pracy własnej i zespołowej, twórczego 
rozwiązywania zadań problemowych, samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia potrzebnych  
informacji poprzez planowanie i realizowanie różnorodnych projektów językowych  
i realioznawczych, stosowanie strategii uczenia się, 

 
5) rozwijanie umiejętności autokontroli i oceny własnego uczenia się m.in. poprzez rozwiązywanie 

testów samooceny, 
 

6) umiejętność wykorzystania wiedzy w tworzeniu prac plastyczno-językowych (collage, plakat, 
gazetka okolicznościowa, tematyczna), prezentacji multimedialnych, referatów itp. 

 
7. kształcić i rozwijać świadomość językową polegającą na dostrzeganiu różnic i podobieństw między 

językiem angielskim/niemieckim i innymi językami obcymi, jak również językiem polskim. 
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III. Ocenianie bieżące i okresowe: 
 

III.1. I etap edukacyjny (klasy 1-3) 
 

1. Ocenianie bieżące 
 

Uczniowie klas 1-3 podczas zajęć oceniani są poprzez informację zwrotną w formie: 
 

1) cyfry (od 1-6), 

 

Ocenianie wypowiedzi pisemnych: 
 

A. 100% - 95% – 6 

B. 90% - 94% – 5 

C. 89% - 70% – 4 

D. 69% - 50% – 3 

E. 49% - 30% – 2 

F. 29% - 0% – 1  
2) ustnej pochwały lub upomnienia,  
3) plusów (+) i minusów (-) w dzienniku lekcyjnym, 

 
4) wpisów do dziennika lekcyjnego lub/i zeszytu informacji ucznia o nieprzygotowaniu do zajęć:  

- brak podręcznika, ćwiczeń, zeszytu (skrót „np.”);  
- brak pracy domowej (skrót: „bz”),  

5) nagrody w formie naklejki, pieczątki itp., Informacja zwrotna może zawierać:  
- wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,  
- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,  
- wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę,  
- wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 

 
2. Ocenianie semestralne (klasyfikacyjne) 

 
Uczniowie klas 1-3 otrzymują ocenę opisową (semestralną), która zawiera informacje o:  

- aktywności i zaangażowaniu, pracy własnej,  
- zasobie słownictwa,  
- poprawności recytowanych wierszyków i rymowanek oraz śpiewanych piosenek, 

 
- przygotowaniu do zajęć (prowadzenie zeszytu, odrabianie zadań domowych, posiadanie 

wymaganych pomocy),  
- tempie pracy,  
- staranności i umiejętności doprowadzenia zadania do końca,  
- stopniu samodzielności,  
- respektowaniu reguł obowiązujących w klasie. 

 

III.2. II etap edukacyjny (klasy 4-8) 
 

1. Ocenie podlegają różne aktywności uczniów, które mają przypisane wagi (kategorie oceny). 

Skala wag za poszczególne kategorie ocen znajduje się w dzienniku elektronicznym. 
 

2. Ocenianie bieżące:  
1) Uczniowie klas 4-8 oceniani są poprzez informację zwrotną w formie:  

- stopnia (1-6),  
- pochwały ustnej lub upomnienia, 

 
- plusów (+) i minusów (-) w dzienniku lekcyjnym (za 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą, za 5 plusów – ocenę celującą, za 3 minusy – ocenę niedostateczną), 
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- wpisów do dziennika lekcyjnego informacji o nieprzygotowaniu ucznia do zajęć (brak 
książek, zeszytu), 

- wpisów do dziennika lekcyjnego informacji o braku zadania domowego (pracy domowej 
pisemnej i ustnej). 

 

Informacja zwrotna może zawierać: 
 

- wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,  
- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,  
- wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę,  
- wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.  

2) Ocenie podlegają:  
- testy / sprawdziany,  
- wypowiedzi ustne,  
- wypowiedzi pisemne,  
- kartkówki, 

 
- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych zakończonych wyróżnieniem, tytułem 

laureata, miejscem od I-III,  
- systematyczne przygotowanie do zajęć i odrabianie zadania domowego,  
- aktywność na lekcjach,  
- prace dodatkowe. 

 
3. Ocenianie semestralne (klasyfikacyjne) 

 
Uczniowie klas 4-8 otrzymują ocenę semestralną i końcoworoczną, która nie jest średnią 
arytmetyczną ani ważoną wszystkich bieżących ocen. Wymagania na stopnie, tryb i terminy 
informowania o przewidywanej ocenie semestralnej i końcoworocznej są określone w Statucie 
szkoły.  
1) Przy wystawianiu ocen pod uwagę brane są:  

- stopnie z testów / sprawdzianów*,  
- stopnie z wypowiedzi ustnych,  
- stopnie z wypowiedzi pisemnych,  
- stopnie z kartkówek**, 

 
- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych zakończonych, wyróżnieniem, tytułem 

laureata, miejscem od I-III,  
- systematyczne przygotowanie do zajęć i odrabianie zadania domowego***,  
- aktywność na lekcjach,  
- wykonywanie prac dodatkowych. 

 
* Test / sprawdzian – praca pisemna z określonego materiału (zazwyczaj jeden dział) poprzedzona 

powtórzeniem, zapowiedziana i zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  

Uczeń ma obowiązek zaliczenia materiału sprawdzianu, na którym był nieobecny w terminie do 2 
tygodni po przyjściu do szkoły. Brak oceny ze sprawdzianu będzie traktowany jak ocena 
niedostateczna. 

** Kartkówka – zapowiedziana lub niezapowiedziana praca pisemna.
 

 

*** Praca domowa ucznia – praca pisemna, przygotowanie wypowiedzi ustnej, lub inne zadania 
podlegające sprawdzeniu, lecz nie zawsze ocenie w formie stopnia.

 

 
2) Każdy sprawdzian zapowiadany jest przez nauczyciela co najmniej tydzień wcześniej, wraz  

z dokładnym podaniem zakresu materiału obowiązującego na sprawdzianie. 
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3) Przed sprawdzianem nauczyciel zawsze przeprowadza lekcję przeznaczoną na powtórzenie 
materiału do sprawdzianu. 

 
4) Nauczyciel podaje wyniki sprawdzianu najpóźniej dwa tygodnie od jego przeprowadzenia 

oraz omawia je z uczniami. 
 

4. Aktywność 
 

Aktywna i efektywna praca ucznia na lekcji oceniana może być za pomocą stopni lub plusów. 
 

1) Za szczególną aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą,  
a za aktywny udział w lekcji może otrzymać plusa. Za 3 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo 
dobrą, za 5 plusów – ocenę celującą. 

 
2) Uczniowie, którzy w ciągu semestru nie otrzymali ani razu adnotacji „brak zadania 

domowego” („bz”), na koniec semestru otrzymują cząstkową ocenę bardzo dobrą  
za systematyczną pracę. 

 
5. Przygotowanie do zajęć 

 
1) Uczeń zawsze ma obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. 

 
2) Ma obowiązek notowania tematów lekcji, podanego słownictwa i zwrotów, komentarza 

gramatycznego oraz podanej przez nauczyciela pracy domowej. 
 

3) Ma prawo zgłosić nieprzygotowanie i brak zadania domowego tylko na początku lekcji, bez 
podawania przyczyny, z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane 
kartkówki i sprawdziany: 

 

- 3 razy w semestrze przy 3 godzinach lekcyjnych w tygodniu,  
- 2 razy w semestrze przy 2 godzinach lekcyjnych w tygodniu. 

 
4) Przekroczenie określonego wyżej limitu nieprzygotowań i braków zadania będzie mieć wpływ 

na ocenę semestralna / końcoworoczną.  
 

5) Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za błędnie odrobioną pracę, ale ma obowiązek 
poprawić ją i pokazać nauczycielowi na następnej lekcji. 

 
6. Nieobecność na zajęciach 

 
1) W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał realizowany na zajęciach 

w szkole. Jeżeli nieobecność trwa więcej niż 3 dni, uczeń ma tydzień na uzupełnienie braków. 
W przypadku nieobecności krótszej, uczeń musi być przygotowany w dniu powrotu do szkoły. 

 
2) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności (samowolne nieuzasadnione wyjście z klasy) 

na zapowiedzianym teście/ sprawdzianie/ kartkówce uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 

7. Dziennik lekcyjny 
 

Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego,  
w którym dopuszcza się stosowanie skrótów. Do dziennika wpisywane są:  

- oceny bieżące, semestralne i końcoworoczne, 
 

- nieprzygotowania (brak przyborów, książek, zeszytu, zeszytu ćwiczeń) – za pomocą skrótu 
„np”,  

- braki zadania domowego - za pomocą skrótu „bz”, 
 

- wyniki diagnoz (diagnozy nie są oceniane za pomocą stopni, wynik i opis umieszczane są  
w okienku komentarza) - za pomocą cyfry „0”, 

 
- brak stopnia z wykonania prac pisemnych i odpowiedzi ustnych lub niewykonanie przez 

ucznia innych zadań zleconych przez nauczyciela - za pomocą cyfry „0”. 
 

IV.  Skala ocen 
 

1. Sprawdziany i kartkówki oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową 
odpowiadającą poszczególnym ocenom. 
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Skala ocen dotycząca sprawdzianów: 
 

A. 100% - 97% - celujący (6)   
B. 96% - 95% - bardzo dobry + (5+)  
C. 94% - 93% - bardzo dobry (5)  
D. 92% - 90% - bardzo dobry - (5-)  
E. 89% - 85% - dobry + (4+)  
F. 84% - 80% - dobry (4)  
G. 79% - 74% - dobry - (4-)  
H. 73% - 70% - dostateczny+ (3+)  
I. 69% - 60% - dostateczny (3)  
J. 59% - 50% - dostateczny - (3-)  
K. 49% - 45% - dopuszczający + (2+)  
L. 44% - 35% - dopuszczający (2)  
M. 34% - 30% - dopuszczający - (2-)  
N. 29% - 0% - niedostateczny (1) 

 

Skala ocen dotycząca kartkówek: 
 

A. 100% - 90% - bardzo dobry (5)  
B. 89% - 70% - dobry (4)  
C. 69% - 50% - dostateczny (3)  
D. 49% - 30% - dopuszczający (2)  
E. 29% - 0% - niedostateczny (1). 

 
 
2. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania stosuje się 

następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
  

A. 90% - 100% - celujący (6)  
B. 71% - 89% - bardzo dobry (5)  
C. 55% - 70% - dobry (4)  
D. 40% - 54% - dostateczny (3)  
E. 20% - 39% - dopuszczający (2)  
F. poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny (1). 

 
 
3. Przy ocenianiu uczniów niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania  

wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony  
w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 

 

V. Zasady oceniania w oddziale dwujęzycznym/ grupie dwujęzycznej 
 
1. Ocenianie na przedmiotach nauczanych w klasie dwujęzycznej z elementami języka niemieckiego 

odbywa się dwutorowo. W ramach tematów dwujęzycznych uczniowie otrzymują dwie oddzielne oceny. 
 
2. Wiedza z danego przedmiotu na sprawdzianach oceniana jest w ramach danego przedmiotu (historia, 

WOS, informatyka). 
 
3. Słówka z języka niemieckiego oceniane są w ramach przedmiotu język niemiecki przez nauczyciela 

języka niemieckiego. 
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4. Pozostałe formy (prace długoterminowe, karty pracy, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe  
(prezentacje multimedialne, dodatkowe prace pisemne, plakaty, referaty, przeprowadzenie fragmentu 
lekcji, gazetki oraz dodatkowe prace pisemne) oceniane są za wiedzę z danego przedmiotu nauczanego 
dwujęzycznie wg zasad obowiązujących dla danego przedmiotu. 

 
5. Natomiast ocena z kompetencji językowych stawiana jest w ramach przedmiotu język niemiecki pod 

kategorią sprawności językowe przez nauczyciela uczącego tego przedmiotu w danej klasie. 
 

VI.  Zasady poprawiania ocen 
 

1. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania oraz w przypadku powrotu 
po nieobecności w Szkole. Ocena uzyskana z poprawy zostaje wpisana do dziennika (także  
w przypadku uzyskania przez ucznia oceny niższej niż poprzednia). 

 
2. Poprawy ocen odbywają się podczas cotygodniowych konsultacji. 

 
3. W terminie dwóch tygodni po powrocie do szkoły, uczeń ma obowiązek poprawy cząstkowej oceny 

niedostatecznej. 
 
4. W przypadku nieobecności, gdy uczeń nie wykonał pracy pisemnej lub nie udzielił odpowiedzi, 

otrzymuje „0” i zobowiązany jest przystąpić do poprawy w terminie dwóch tygodni, po powrocie do 
szkoły. 

 

5. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności określonych zakresem sprawdzianu i kartkówki odbywa się podczas 
konsultacji.  

 

6. W sytuacji kiedy uczeń nie przystąpi do poprawy kartkówki czy sprawdzianu w czasie dwóch tygodni 
(także w przypadku powrotu po usprawiedliwionej nieobecności w szkole), na pierwszej lub kolejnej 
lekcji po upływie tego terminu może otrzymać zaległą kartkówkę czy sprawdzian do napisania podczas 
zajęć. 

 

7. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 
 

VII. Procedury przekazywania uczniom i rodzicom wyników nauczania 
 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i o sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów. 
 
2. Nauczyciele zapoznają uczniów z wynikami sprawdzianów i diagnoz na zajęciach lekcyjnych oraz 
omawiają mocne i słabe strony uczniów zgodnie ze specyfiką przedmiotu. Sprawdziany ocenione przez 
nauczyciela uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. 
 
3. Wyniki diagnoz zewnętrznych są przekazywane rodzicom na zebraniach, konsultacjach oraz poprzez 
Zeszyt informacji lub dziennik elektroniczny. Rodzice/ uczniowie potwierdzają podpisem otrzymanie 
wyników. 
 
4. Prace uczniowskie (sprawdziany, testy, kartkówki, diagnozy) przechowywane są przez nauczyciela  
w szkole, są do wglądu w obecności nauczyciela i nie mogą być zabierane do domu. Udostępnianie prac 
odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły. 
 

VIII. Dostosowanie wymagań: 

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie: 

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
- orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, 
- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
- rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. 
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2. W przypadku ucznia z orzeczeniem, na początku każdego  etapu edukacyjnego, zespół 

nauczycieli 

i specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET). 
 

3. Szczegółowe zasady dostosowania wymagań dla uczniów o specjalnych i specyficznych 
potrzebach edukacyjnych określone są na podstawie odrębnych przepisów oraz w Statucie szkoły. 

 

IX. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów obcokrajowców: 

 

1. Zakres dostosowań dotyczący treści nauczania oraz sposobu oceniania 

 

a) Uczeń realizuje treści zawarte w podstawie programowej. 

b) Sposób oceniania: 

− stosowanie oceniania rozwojowego - informacja zwrotna 

− kontrolowanie wiedzy i umiejętności w formach: pisemnej i ustnej - preferowanie ustnych lub ustno-

pisemnych form sprawdzania i oceny umiejętności i wiedzy w zależności od bieżących możliwości 

ucznia 

− ocenianie aktywności, podejmowania trudu, wysiłku ucznia 

− wyrozumiałe i tolerancyjne ocenianie strony ortograficznej i graficznej pisma 

− w czasie odpowiedzi ustnych wspomaganie, dawanie więcej czasu na przypomnienie, wydobycie  

z pamięci 

 

2. Zakres dostosowań dotyczący form i metod pracy 

 

− stosowanie prostych, krótkich poleceń i pytań, dostosowanych do poziomu i możliwości 

językowych ucznia 

− powtarzanie poleceń 

− tłumaczenie poleceń na ojczysty język ucznia (w miarę możliwości) 

− umożliwienie korzystania podczas lekcji ze słownika dwujęzycznego 

− stosowanie  metody nauczania łączącej różne obszary przedmiotowe i jednocześnie wspierającej 

społeczny, psychologiczny, fizyczny i poznawczy rozwój dzieci - w nauczaniu języków obcych 

sztandarowym przykładem metodyki opartej na integracji jest podejście znane jako CLIL (ang. 

Content and Language Integrated Learning, pol. zintegrowane nauczanie przedmiotowo-

językowe) 

− odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego, do konkretów  

− wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, schematy 

− stosowanie pozytywnych wzmocnień, kreowanie sytuacji pozwalających osiągnąć sukces, 

zapewnienie życzliwej atmosfery na lekcji (częste pochwały, słowa zachęty) 

− wydłużenie czasu pracy i/ lub zredukowanie ilości zadań do wykonania 

− dokonywanie  modyfikacji ćwiczeń i zadań 

− zezwolenie  na dokończenie  w domu  niektórych prac wykonywanych na lekcjach 

− wydłużanie czasu na odpowiedź 

− w czasie odpowiedzi ustnych wspomaganie, dawanie więcej czasu na przypomnienie, wydobycie 

z pamięci nazw 

− włączanie ucznia cudzoziemca w pracę zespołową 

− pomoc przy organizowaniu warsztatu pracy 

− monitorowanie pracy ucznia i jego postępów 

− częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej 

pomocy, wyjaśnień 
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X.  Szczegółowe kryteria oceniania. Wymagania na stopnie 

 

Sprawności językowe: 

 

1. Rozumienie ze słuchu 

 

W rozwijaniu tej sprawności językowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności 

rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona za pomocą zadań 

zamkniętych oraz półotwartych, do których należy: 

- określanie głównego tematu tekstu 

- zadania wielokrotnego wyboru 

- zadania typu prawda–fałsz 

- zakreślanie właściwej informacji przedstawionej w różnej formie 

- uzupełnianie luk w zdaniach lub w tekście na podstawie wysłuchanych informacji 

- przyporządkowanie ilustracji/zdjęć/imion/schematów do wysłuchanych informacji 

- ustalanie kolejności słyszanych informacji 

- przyporządkowywanie schematów wypowiedzi/dialogów do wysłuchanych tekstów 

- uzupełnianie tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu 

- przedstawianie dialogów na podstawie wysłuchanych przykładów 

- łączenie części wypowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu 

- poprawianie informacji na podstawie wysłuchanych tekstów. 

 

KRYTERIA OCENY ROZUMIENIA ZE SŁUCHU 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą, 

- bez trudu rozumie wypowiedzi w języku obcym na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz 

związków przyczynowo skutkowych. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku obcym, formułowane przez różne osoby  

i zawierające znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne 

- rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje 

- sprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach 

- w pełni rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku obcym i prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- w znacznym stopniu rozumie wypowiedzi w języku obcym formułowane przez różne osoby  

i zawierające znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne 

- rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje 

- sprawnie wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach 

- rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku obcym i prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

- rozumie dużą część prostych wypowiedzi w języku obcym formułowanych przez różne osoby  

i zawierających znane mu słownictwo oraz struktury gramatyczne 

- rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz przeważnie prawidłowo na nie 

reaguje 

- wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, 

komunikatach 
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- rozumie większą część prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku obcym i zazwyczaj 

prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

-rozumie niewielką część wypowiedzi w języku obcym, zawierających słownictwo i struktury 

gramatyczne ujęte w programie nauczania 

- rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych oraz często reaguje na nie 

nieprawidłowo 

- wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, 

dialogach, komunikatach 

- rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela formułowane w języku obcym oraz nie 

zawsze prawidłowo na nie reaguje. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

- nie rozumie najprostszych wypowiedzi w języku obcym 

- rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych lub nie rozumie ich wcale; ma 

problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale 

- nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, 

komunikatach 

- nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela formułowanych w języku obcym. 

 

2. Mówienie 

 

Podczas lekcji języka obcego sprawność ta jest rozwijana w ramach następujących obszarów: 

- udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania 

- inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych 

- opowiadanie o osobach, wydarzeniach dotyczących sytuacji przewidzianych w programie nauczania 

- wyrażanie podziękowania, życzenia, entuzjazmu, radości, żalu, zmartwienia, nadziei, ochoty na coś 

- formułowanie opisów 

- formułowanie wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego 

- przekazywanie informacji na podstawie różnego rodzaju tekstów i materiału obrazkowego 

- przedstawianie własnego zdania i uzasadnianie go 

- dokonywanie wyboru 

- przyjmowanie i odrzucanie propozycji 

- przedstawianie swoich upodobań 

- reagowanie w typowej sytuacji komunikacyjnej, określonej w programie nauczania 

- poprawne wypowiadanie wyrazów w języku obcym. 

 

KRYTERIA OCENY MÓWIENIA 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą 

 

- samodzielnie tworzy wypowiedzi ustne, które charakteryzują się szerokim zakresem leksykalnym  

i  gramatycznym oraz płynnością i oryginalnością. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie 

popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych 

- swobodnie wyraża swoje zdanie na dany temat, używając bogatego słownictwa i poprawnych 

struktur gramatycznych 



11 
Przedmiotowe Zasady Oceniania: JĘZYKI OBCE 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu 

- bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną 

- potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz 

formułować opisy ustne przewidziane w programie nauczania 

- płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę, dotyczącą typowych sytuacji 

- potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

- jego wypowiedzi są całkowicie poprawne pod względem fonetycznym, bez błędów w wymowie  

i intonacji. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego; nieliczne błędy 

językowe nie zakłócają komunikacji 

- wyraża swoje zdanie na dany temat, używa dość bogatego słownictwa i poprawnych struktur 

gramatycznych 

- potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz formułować 

krótkie opisy 

- inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę, dotyczącą typowych sytuacji; nieliczne błędy 

językowe nie utrudniają komunikacji 

- prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

- jego wypowiedzi są poprawne pod względem fonetycznym, bez istotnych błędów w wymowie  

i intonacji. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

- z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi; 

używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, jednak nie zawsze poprawnych 

- potrafi wyrazić w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, choć widoczne są błędy leksykalne  

i gramatyczne 

- potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania 

- potrafi prowadzić rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej jedynie z pomocą nauczyciela  

i według schematu, jego wypowiedź jest jednak niepełna 

- przeważnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych, popełnia jednak błędy językowe 

- potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji 

- jego wypowiedzi zawierają błędy fonetyczne, które nie powodują jednak niezrozumienia 

wypowiedzi 

- błędy leksykalne i gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi; ma przy tym znaczne 

problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną 

- jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, 

popełniając przy tym liczne błędy językowe 

- potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania 

- tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy z jej 

utrzymaniem i zakończeniem 

- ma problemy z poprawnym reagowaniem w typowych sytuacjach komunikacyjnych 

- podczas formułowania wypowiedzi posługuje się schematami 

- ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych 

adekwatnie do sytuacji 

- jego wypowiedzi zawierają liczne błędy fonetyczne, które często powodują niezrozumienie 

wypowiedzi 

- błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację. 

 

 



12 
Przedmiotowe Zasady Oceniania: JĘZYKI OBCE 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

- nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi 

- nie potrafi wyrażać swoich myśli, odczuć, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt ubogiego 

zasobu leksykalno-gramatycznego 

- nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi obejmujących tematykę ujętą w programie 

nauczania 

- nie potrafi nawiązać, podtrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej 

- nie potrafi właściwie zareagować w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych, uwzględnionych  

w zakresie tematycznym 

- tworzy wypowiedź, która nie zawiera wymaganej liczby niezbędnych informacji 

- nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji 

- jego wypowiedzi zawierają znaczące błędy fonetyczne, leksykalne i gramatyczne, które 

uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi. 

 

3. Czytanie ze zrozumieniem 

 

Podczas lekcji języka obcego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących form zadań: 

- zadania wielokrotnego wyboru 

- uzupełnianie fragmentów tekstu/dialogu, luk w tekście 

- zadania typu prawda–fałsz (ja–nein/ true - false) 

- tworzenie odpowiedzi na list, e-mail, sms 

- dopasowanie ilustracji/informacji do tekstów 

- łączenie osoby z informacją, informacji, pytań i odpowiedzi 

- tworzenie pytań do odpowiedzi 

- formułowanie wypowiedzi ustnej / dialogów na podstawie przeczytanego tekstu/dialogu 

- przyporządkowywanie tytułów/nagłówków do tekstów. 

 

KRYTERIA OCENY CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą 

- bez problemu, na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo- skutkowych, 

rozumie teksty użytkowe i informacyjne. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- bez trudu rozumie proste teksty ujęte w programie nauczania 

- sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- rozumie ogólnie większość prostych tekstów 

- potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

- rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów 

- znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- rozumie nieliczne proste teksty 

- potrafi odnaleźć w tekście nieliczne informacje. 
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Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

- nie rozumie prostych tekstów 

- nie potrafi odnaleźć w tekście potrzebnych informacji szczegółowych. 

 

4. Pisanie 

 

Sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie następujących ćwiczeń: 

- tworzenie opisów 

- pisanie krótkich tekstów, jak: e-mail, notatka, wpis internetowy, sms 

- uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach 

- uzupełnianie elementów dialogu 

- uzupełnianie diagramów. 

 

KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI PISANIA 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą 

- tworzy wypowiedzi pisemne, które charakteryzują się szerokim zakresem leksykalnym  

i  gramatycznym oraz płynnością i oryginalnością. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje 

poznane słowa i wyrażenia 

- bez trudu tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi 

- w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

- tworzy bezbłędne wypowiedzi pisemne. 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje większość 

poznanych słów i wyrażeń 

- tworzy wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując dość urozmaicone 

słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi 

- w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej 

- tworzy wypowiedzi z niewielką liczbą błędów, jednak nie ma to wpływu na obniżenie jakości 

wypowiedzi pisemnej. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

- ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnym 

zapisie poznanych słów i wyrażeń 

- tworzy proste wypowiedzi pisemne przewidziane w zakresie tematycznym, stosując proste 

słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi 

- w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej 

- tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów  leksykalnych,  ortograficznych  

i gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie   komunikacji   i   wynikają   

z niewystarczającego opanowania materiału. 

  

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 
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- ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz 

bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń; często nie potrafi poprawnie uzupełnić 

brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach 

- ma znaczne problemy z tworzeniem spójnych wypowiedzi pisemnych; stosuje przy tym ubogie 

słownictwo i struktury gramatyczne 

- nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący 

- tworzy wypowiedzi ze znaczną liczbą błędów, co utrudnia przekazanie informacji. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

- nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie uzupełnić 

brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach 

- z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych nie 

potrafi tworzyć prostych wypowiedzi pisemnych 

- próbuje w sposób odtwórczy tworzyć wypowiedzi pisemne, jednak jego wypowiedź nie zawiera 

informacji niezbędnych do przekazania wymaganych treści 

- nie umie budować poprawnych zdań 

- posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym 

- nieodpowiednio dobiera słownictwo 

- robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne. 


