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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W SZCZECINIE  

Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO 

Dla: Klasy IV-VII I II-III GIM 

 

sierpień 2017 

 

Ogólne zasady oceniania 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 

3. Prace klasowe/ sprawdziany są obowiązkowe. 

4. Prace klasowe/ sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i 

podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

5. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej/ sprawdzianie/ kartkówce musi ją napisać w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem w ciągu 2 tygodni po nieobecności. 

7. Przy poprawianiu prac klasowych, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, wypracowań 

i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się. 

8. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, 

zapisach lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach. W 

przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić 

z nauczycielem. 

9. Uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu semestru: 

- przy 3 h języka- 3 nieprzygotowania 

- przy 2h języka- 2 nieprzygotowania 

- przy 1h języka- 1 nieprzygotowanie 

Nie dotyczy to wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. Uczeń 

zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji 

rozumiemy: brak pracy domowej (z wyjątkiem pracy domowej na ocenę), niegotowość 

do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 

10. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 9 uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE (GIMNAZJUM) 

 

Celem kształcenia jest przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości 

na temat faktów, zasad, teorii i praktyk, zdobycie umiejętności wykorzystania 

posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów 

oraz kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie. 

 

W ramach kształcenia językowego wymagana jest: 

• Znajomość środków językowych, 

• Rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

• Reagowanie na wypowiedzi ustne i pisemne w typowych życiowych sytuacjach, 

• Przetwarzanie wypowiedzi, 

 

Dla poziomu III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego wymagane jest 

opanowanie podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych (w zakresie czterech 

sprawności językowych tj.: słuchania, mówienia, czytania i pisania) zaproponowanych 

w podręcznikach: 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU 

(SZKOŁA PODSTAWOWA) 

- Wypowiedzi ustne: np. dialogi lub monologi na dany temat, przygotowane w domu 

lub na lekcji. 

- Praca na lekcji i zadania domowe: 

• wypowiedzi ustne z bieżącego materiału 

• wykonanie ćwiczeń pisemnych w domu lub podczas lekcji 

• pracę w grupach 

• prowadzenie zeszytu 

• ćwiczenia słuchowe 

- Wypracowania- napisane w domu lub na lekcji. 

- Prace projektowe- prace wykonane w grupach lub samodzielnie na dany temat. 

- Prace pisemne - prace klasowe z zakończonego działu, kartkówki 

- Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych, ćwiczeń 

 Zeszyt ucznia jest sprawdzany co najmniej 1 raz w semestrze. 

 Każdy zeszyt sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich 

poprawności merytorycznej i estetyki. 
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 Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej 

nieobecności w szkole. 

 W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić go z tego obowiązku 

lub określić, które partie notatek mogą być pominięte. 

- Diagnoza wstępna i końcowa (za wyjątkiem diagnozy wstępnej w klasach 4, która 

jest oceniana jedynie za pomogą punktów i procentów- bez oceny). 

Ocena prac domowych 

Ocenianie prac domowych może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji 

lub podczas kontroli zeszytów - zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy. 

Znak graficzny, tzw. "parafka" oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale 

nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej. 

Ocena sprawdzianów i kartkówek: 

 

 Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej 

napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od 

przyjścia do szkoły po swojej nieobecności. 

 Jeżeli uczeń nie uzupełni oceny z pracy klasowej/ kartkówki/ zadania 

domowego w ciągu dwóch tygodni od przyjścia do szkoły otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 Poprawa pracy klasowej jest obowiązkowa dla uczniów, którzy uzyskali z niej 

ocenę niedostateczną, poprawa pozostałych ocen jest dobrowolna. Piszemy ją 

tylko raz w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac – po lekcjach w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 

 Kartkówki można poprawiać w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny – 

zakres ocen do poprawy jest ustalany przez nauczyciela. 

 Sprawdziany i kartkówki znajdują się do wglądu rodzica/ opiekuna u 

nauczyciela przedmiotu 

Kryteria oceny pracy pisemnej (wypracowania) 

Stałe elementy podlegające ocenie: 

I. Zgodność z tematem. 

II. Dobór słownictwa. 

III. Poprawność językowa (dopuszczalne dwa błędy językowe). 

IV. Dbałość o układ graficzny. 

91 – 100%   bardzo dobry (5) 
75 – 90%     dobry (4) 
50 – 74%     dostateczny (3) 
40 – 49%     dopuszczający (2) 
0 – 39%       niedostateczny (1) 

96% - 100%     celujący (6) 
81% - 95%       bardzo dobry (5) 
66% - 80%       dobry (4) 
46% - 65%       dostateczny (3) 
31% - 45%       dopuszczający (2) 
0 % - 30%        niedostateczny (1) 
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V. Estetyka zapisu (praca bez skreśleń i poprawek) Uczeń z dysleksją - zapis czytelny 

mimo zaburzeń graficznych. 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU 

(GIMNAZJUM) 

 

Ocenie pracy ucznia z języka angielskiego zostaną poddane: 

a) bieżące odpytywanie ze słówek, zwrotów i gramatyki z ostatnich 3 lekcji, 

b) niezapowiedziane kartkówki z ostatnich 1-3 lekcji lub zadań domowych, 

c) zapowiedziane testy z przerobionego działu/działów podręcznika, 

d) sprawdziany rozumienia tekstów: przeczytanego i usłyszanego oraz 

wypowiedzi pisemnych, 

e) poprawność i systematyczność odrabianych zadań domowych, 

f) treści zapisów i estetyka prowadzonych zeszytów przedmiotowych, 

g) aktywność na lekcjach, 

h) dodatkowa aktywność ucznia: np. udział w konkursach, inscenizacjach, 

zajęciach popołudniowych, recenzja przeczytanej lektury, omówienie 

wykonanej pracy projektowej, prowadzenie portfolio językowego, prowadzenie 

własnego słowniczka i znajomość słówek w nim zawartych i inne zgodne z 

inicjatywą własną ucznia, jego zainteresowaniami. 

 

Przelicznik procentowy na sprawdzianach i kartkówkach: 

% z max. liczby punktów Ocena Skrót 

więcej niż 100% 
98 – 100% 
89 – 97% 
85 – 88% 
73 – 84% 
67 – 72% 
50 – 66% 
44 – 49% 
35 – 43% 
30 - 34% 

mniej niż 30% 

celujący 
bardzo dobry + 
bardzo dobry 

dobry + 
dobry 

dostateczny + 
dostateczny 

dopuszczający + 
dopuszczający 

dopuszczający - 
niedostateczny 

6 (cel.) 
5+ (bdb.+) 

5 (bdb.) 
4+ (db.+) 

4 (db) 
3+ (dst.+) 

3 (dst.) 
2+ (dop.+) 

2 (dop.) 
2- (dop.-) 
1 (ndst.) 
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Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych  

będących realizacją zadania egzaminacyjnego (max 10 pkt): 

Treść:                 0-4 pkt        

Spójność i logika wypowiedzi:    0-2 pkt 

Zakres środków językowych:    0-2 pkt 

Poprawność środków językowych: 0-2 pkt 

 

Klucz przydzielania punktów za treść:  

  

Uwagi dodatkowe: 

1. Wypowiedź nie podlega ocenie, jeżeli jest: 

 nieczytelna, 

 całkowicie niezgodna z poleceniem, 

 niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie), 

 odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest wówczas uznawana za 

wypowiedź sformułowaną przez ocenianego ucznia). 

2. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do poziomu 0 w kryterium treści, we wszystkich 

pozostałych kryteriach należy ją również zakwalifikować do poziomu 0. 

3. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do poziomu 1 w kryterium treści, we wszystkich 

pozostałych kryteriach można ją również zakwalifikować najwyżej do poziomu 1. 

4. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium 

treści. W pozostałych kryteriach należy ją zakwalifikować do poziomu 0. (przy limicie 

słów - min. 50) 

5. W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach uczniów ze 

stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych. 
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Każdej ocenie uzyskiwanej przez ucznia przypisana jest waga (SP i GIM): 

KATEGORIA WAGA 

Sprawdzian/ praca klasowa 5 

Kartkówka 3 

Praca domowa 2 

Aktywność 1 

Projekt 3 

Odpowiedź ustna 2 

Udział w konkursach 1 

Zajęcie wysokiego miejsca w 
konkursie/laureat/finalista 

5 

Ćwiczenia 2 

Zeszyt 3 

Diagnoza 3 

Zadanie dodatkowe 2 

 

Inne kategorie będą tworzone w razie potrzeb w trakcie roku szkolnego, a waga ocen 

będzie ustalana ze wszystkimi nauczycielami języków obcych. 

 

Klasyfikacja semestralna i roczna: (średnia ważona) 

 

Średnia ważona Ocena 

0,00- 1,50 Niedostateczny 

1,51- 2,50 Dopuszczający 

2,51- 3,50 Dostateczny 

3,51- 4,59 Dobry 

4,60- 5,79 Bardzo dobry 

5,80- 6,00 Celujący 

 

 

 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE (SZKOŁA PODSTAWOWA) 

Gramatyka i słownictwo 

Ocena dopuszczająca: 

 uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych 

 potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne 

 dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania 

 czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa w sposób niepoprawny 
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Ocena dostateczna: 

 uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi 

 potrafi budować zdania niekiedy spójne 

 zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

 używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

Ocena dobra: 

 uczeń potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

 potrafi budować zdania w większości przypadków spójne 

 zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

 używa poprawnie elementy słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 

Ocena bardzo dobra: 

 uczeń potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi 

 potrafi budować spójne zdania 

 stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

 używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

Słuchanie 

Ocena dopuszczająca 

 uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens i kilka kluczowych 

informacji różnorodnych tekstów i rozmów 

 potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę 

pisemną 

 potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 potrafi rozróżnić niektóre dźwięki 

 potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować 

pomocy lub podpowiedzi 

Ocena dostateczna 

 uczeń potrafi czasem zrozumieć ogólny sens i część kluczowych informacji 

różnorodnych tekstów i rozmów 

 potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę 

pisemną 

 potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 potrafi rozróżnić większość dźwięków 

 potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

Ocena dobra 

 uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens i większość kluczowych 

informacji różnorodnych tekstów i rozmów 

 potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę 

pisemną 
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 potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 potrafi rozróżnić dźwięki 

 potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

Ocena bardzo dobra 

 uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych 

tekstów i rozmów 

 potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną 

 potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

 potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki 

 potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 

Mówienie 

Ocena dopuszczająca 

 uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami 

 potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem 

 posługuje się czasami poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych 

błędów 

 dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 

 potrafi omawiać tematy codzienne, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze 

bardziej złożonym/abstrakcyjnym 

 rzadko próbuje w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

 można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością 

Ocena dostateczna 

 uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

 potrafi mówić spójnie z wyraźnym wahaniem 

 posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo 

zauważalnych błędów 

 dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 

 potrafi omawiać tematy codzienne, ale niewiele tematów o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 

 potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

 można go zazwyczaj zrozumieć 

Ocena dobra 

 uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

 potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem 

 posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne 

błędy 

 dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 

 potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 

 potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 
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 można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności 

Ocena bardzo dobra 

 uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

 potrafi mówić spójnie bez wahań 

 posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów 

 dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 

 potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 

 potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

 można go z łatwością zrozumieć 

Pisanie 

Ocena dopuszczająca 

 uczeń próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo 

 tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji 

 w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty 

 może pisać teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

 używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

Ocena dostateczna 

 uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne proste struktury i 

słownictwo 

 potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny 

 w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów 

 może pisać teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

 używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

Ocena dobra 

 uczeń próbuje pisać zadania zawierająca zazwyczaj poprawne złożone 

struktury i słownictwo 

 zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 

 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym 

poświęca niewiele miejsca 

 pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

 używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji 

Ocena bardzo dobra 

 uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne złożone struktury i 

słownictwo 

 potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 

 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty 

 pisze teksty odpowiedniej długości 

 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji 
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Ocena celująca 

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej 

pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonuje 

nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości dodatkowe języka 

angielskiego znacznie wykraczające poza programem nauczania. 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE (GIMNAZJUM) 

 

celujący: 

 wiedza i umiejętności w zakresie czytania, pisania, mówienia oraz rozumienia 

ze słuchu znacznie przekraczają wymagania edukacyjne dla danej klasy, 

 101 i więcej % poprawnych zadań na testach i sprawdzianach (zadania 

dodatkowe), 

 uczeń potrafi korzystać nie tylko z różnych źródeł informacji wskazanych przez 

nauczyciela, ale umie również samodzielnie zdobyć wiadomości, 

 wysoka aktywność na lekcjach i podejmowanie (z inicjatywy własnej lub na 

prośbę nauczyciela) dodatkowych zadań o dużym stopniu trudności  

bardzo dobry: 

 bezbłędne opanowanie pisowni, płynne czytanie, swobodna wypowiedź ustna, 

pełne rozumienie ze słuchu w zakresie wymagań edukacyjnych dla danej klasy, 

 89-100 % poprawnych zadań na testach i kartkówkach, 

 wysoka aktywność na lekcjach i podejmowanie dodatkowych zadań o średnim      

stopniu trudności 

dobry: 

 pisownia z pewnymi, niewielkimi błędami; sprawne czytanie; rozumienie ze 

słuchu większości informacji; zrozumiała i wyczerpująca wypowiedź ustna, 

 73-88 % poprawnych zadań na testach i kartkówkach, 

 widoczna aktywność na lekcjach 

dostateczny: 

 błędy w pisowni nie zaburzają zrozumienia;  

 globalne rozumienie ze słuchu; dość sprawne czytanie;                                                                                                                                                

 wypowiedź ustna z błędami nieznacznie tylko utrudniającymi zrozumienie, 

 50-72 % poprawnych zadań na testach i kartkówkach, 

 średnia aktywność na lekcjach 

dopuszczający: 

 umiejętności pisania, czytania, wypowiedzi ustnej oraz rozumienia ze słuchu 

zaburzone wieloma błędami, ale z pomocą nauczyciela zrozumiałe, 

 35-49 % poprawnych zadań na testach i kartkówkach, 
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 słaba aktywność na lekcjach 

niedostateczny: 

 mimo pomocy nauczyciela nieumiejętność zrozumiałego czytania, pisania,           

wypowiedzi ustnej oraz brak rozumienia ze słuchu tekstów na poziomie 

wymagań edukacyjnych dla danej klasy, 

 poniżej 30% poprawnych zadań na testach i kartkówkach, 

 brak aktywności na lekcjach 

 

Na ocenę końcową z przedmiotu, oprócz posiadanej wiedzy i opanowanych 

umiejętności, duży wpływ będzie miał stosunek ucznia do nauki, jego starania i wysiłek, 

jaki włożył w naukę języka angielskiego na lekcjach i w domu, oraz frekwencja w 

szkole. 

 

DOSTOSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKÓW 

OBCYCH DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI 

EDUKACYJNYMI 

Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o 

potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie PPP o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się. 

  W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane 

zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, 

motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. Obniżenie wymagań nie może 

zejść poniżej podstawy programowej. Uczeń z dysfunkcjami zobowiązany jest do 

zajmowania miejsca w pierwszych ławkach w klasopracowni. 

 

Dysgrafia 

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie 

treści. Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólnie, 

takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być 

niekonwencjonalne np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go 

poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać go ustnie z tego zakresu materiału. Może 

też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze. Nie oceniamy 

czytelności, a jedynie poprawność.  

Dysleksja 

Dostawanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenie, czytanie 

polecenia zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń. Uczniowie z ta dysfunkcją 
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powinni mieć wydłużony o 5 – 10 minut czas pracy podczas pisania sprawdzianu, a 

nauczyciel powinien sprawdzić, czy polecenia zostały przez ucznia zrozumiane. 

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętna 

W przypadku ucznia ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej stosuje się 

następujące metody ułatwiające opanowanie materiału: 

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

- pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie; 

- podawanie poleceń w prostszej formie ustnej lub pisemnej; 

- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć; 

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu; 

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych; 

- wolniejsze tempo pracy; 

- szerokie stosowanie zasady poglądowości; 

- odrębne instruowanie dzieci; 

- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie; 

- ukierunkowanie i naprowadzanie w myśleniu, nawiązując do codziennych sytuacji 

życiowych; 

- podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielanie 

pomocy i wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania; 

- zwiększenie ilości czasu i powtórzeń dla przyswojenia danej partii materiału. 

W przypadku ucznia z objawami zaburzeń funkcji słuchowo - językowych stosuje 

się: 

- naukę definicji, reguł, wzorów rozkłada się w czasie, często przypomina i utrwala; 

- uczeń ten nie jest wyrywany do natychmiastowej odpowiedzi, wcześniej jest 

przygotowany zapowiedzią, że będzie pytany; 

- w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdza się, czy uczeń przeczytał treść 

zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udziela się dodatkowych 

wskazówek. 

W przypadku ucznia z objawami zaburzeń funkcji wzrokowo - przestrzennych, 

integracji percepcyjno-motorycznej i lateralizacji stosuje się: 

- materiał sprawiający trudność jest dłużej utrwalany, dzielony na mniejsze partie; 

- oceniany jest tok rozumowania, nawet gdy ostateczne rozwiązanie zadania jest 

błędne; 
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- w czasie sprawdzianów uczeń ten ma zwiększoną ilość czasu na rozwiązanie zadań. 

  

Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni 

 

Informacje przekazane uczniom SP i GIM na początku roku: 

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych z języka SP 

Oceniane formy aktywności: 

 Odpowiedzi ustne: odpowiedź obejmuje zakres materiału określony przez 

nauczyciela – np. słownictwo z poprzednich zajęć, wierszyki, dialogi; praca na lekcji 

 Prace pisemne: testy, sprawdziany zawsze zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem materiału, kartkówki – mogą być 

niezapowiedziane – jako pisemne sprawdzenie wiadomość z 3 ostatnich lekcji, 

wypowiedź pisemna – jako spójny tekst na zadany temat (np. opis przyjaciela) 

 Prace domowe: brak pracy domowej równoznaczny jest z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej, którą można poprawić w ciągu tygodnia. 

 Projekty: praca samodzielna, obowiązkowa, oceniana jest treść, pomysłowość i 

staranność wykonania projektu. 

 Aktywność na lekcji: cztery plusy zamieniane są na ocenę bardzo dobrą, cztery 

minusy na niedostateczną. Za bardziej złożone zadania wykonywane na lekcji uczeń 

może otrzymać ocenę bardzo dobrą. 

 Zadania dodatkowe: zaproponowane przez nauczyciela lub ucznia (po akceptacji 

nauczyciela). 

Poprawianie ocen: Poprawa oceny niedostatecznej (1) z kartkówki i sprawdzianu jest 

obowiązkowa i jednorazowa, musi być dokonana w ciągu 2 tygodni w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie. 
Uczeń przyłapany na ściąganiu, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy! 

 

Uzupełnianie ocen: jeżeli uczeń był nieobecny podczas sprawdzianu, kartkówki lub 

sprawdzania zadania na ocenę jest zobowiązany uzupełnić tę ocenę w ciągu 2 tyg. od 

nieobecności w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

 

W każdym semestrze uczeń ma prawo zgłosić: przy 3h języka- 3 nieprzygotowania do 

lekcji, 2h- 2np. , 1h-1np. 

 

Ocena celująca: 

Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec roku jest uczestnictwo i sukcesy w 

konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich (laureat bądź finalista), otrzymanie oceny 

bardzo dobrej za I semestr, aktywne uczestnictwo w lekcjach, wykonanie zadań 

dodatkowych, bardzo dobre i celujące oceny z testów (łącznie!). 
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OCENY OPRÓCZ SWOJEJ WARTOŚCI POSIADAJĄ WAGĘ, A OCENA Z PRZEDMIOTU WYSTAWIANA 

JEST NA PODSTAWIE WYLICZANIA ŚREDNIEJ WAŻONEJ – DO WGLĄDU W WEWNĄTRZSZKOLNYM 

SYSTEMIE OCENIANIA 

Przy ocenianiu mogą pojawić się elementy Oceniania Kształtującego (np. cele lekcji, informacja zwrotna, komentarz). 

 

 

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych z języka GM 

Oceniane formy aktywności: 

 Odpowiedzi ustne: z zakresu słówek, zwrotów czy gramatyki z ostatnich 3 lekcji 

 Prace pisemne: testy, sprawdziany zawsze zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem materiału, kartkówki – mogą być 

niezapowiedziane – jako pisemne sprawdzenie wiadomość z 1,2 lub 3 ostatnich lekcji, 

wypowiedzi pisemne realizujące wymagania egzaminu gimnazjalnego, pisemne 

zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego i usłyszanego 

 Prace domowe: brak pracy domowej domowej (po wyczerpaniu możliwego limitu 

nieprzygotowań do lekcji) równoznaczny jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej, 

którą można poprawić w ciągu tygodnia. 

 Projekty: praca samodzielna lub zespołowa, obowiązkowa, oceniana jest treść, 

pomysłowość i staranność wykonania projektu. 

 Aktywność na lekcji: plusy i minusy zamieniane są na ocenę wg skali określonej 

przez nauczyciela przedmiotu 

 Zadania dodatkowe: zaproponowane przez nauczyciela lub ucznia (po akceptacji 

nauczyciela). 

Poprawianie ocen: Poprawa oceny niedostatecznej (1) z kartkówki i sprawdzianu jest 

obowiązkowa i jednorazowa, musi być dokonana w ciągu 2 tygodni w wyznaczonym 

przez nauczyciela terminie. 
Uczeń przyłapany na ściąganiu, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 

poprawy! 

 

Uzupełnianie ocen: jeżeli uczeń był nieobecny podczas sprawdzianu, kartkówki lub 

sprawdzania zadania na ocenę jest zobowiązany uzupełnić tę ocenę w ciągu 2 tyg. od 

nieobecności w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

W każdym semestrze uczeń ma prawo zgłosić: przy 3h języka- 3 nieprzygotowania do 

lekcji, 2h- 2np., 1h-1np. 

 

91 – 100%   bardzo dobry (5) 

75 – 90%     dobry (4) 

50 – 74%     dostateczny (3) 

40 – 49%     dopuszczający (2) 

0 – 39%       niedostateczny (1) 

96% - 100%     celujący (6) 

81% - 95%       bardzo dobry (5) 

66% - 80%       dobry (4) 

46% - 65%       dostateczny (3) 

31% - 45%       dopuszczający (2) 

0 % - 30%        niedostateczny (1) 
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Ocena celująca: 

Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec roku jest uczestnictwo i sukcesy w 

konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich (laureat bądź finalista), otrzymanie oceny 

bardzo dobrej za I semestr, aktywne uczestnictwo w lekcjach, wykonanie zadań 

dodatkowych, bardzo dobre i celujące oceny z testów (łącznie!). 

 

% z max. liczby punktów Ocena Skrót 

więcej niż 100% 
98 – 100% 
89 – 97% 
85 – 88% 
73 – 84% 
67 – 72% 
50 – 66% 
44 – 49% 
35 – 43% 
30 - 34% 

mniej niż 30% 

celujący 
bardzo dobry + 
bardzo dobry 

dobry + 
dobry 

dostateczny + 
dostateczny 

dopuszczający + 
dopuszczający 

dopuszczający - 
niedostateczny 

6 (cel.) 
5+ (bdb.+) 

5 (bdb.) 
4+ (db.+) 

4 (db) 
3+ (dst.+) 

3 (dst.) 
2+ (dop.+) 

2 (dop.) 
2- (dop.-) 
1 (ndst.) 

OCENY OPRÓCZ SWOJEJ WARTOŚCI POSIADAJĄ WAGĘ, A OCENA Z PRZEDMIOTU WYSTAWIANA 

JEST NA PODSTAWIE WYLICZANIA ŚREDNIEJ WAŻONEJ – DO WGLĄDU W WEWNĄTRZSZKOLNYM 

SYSTEMIE OCENIANIA 

Przy ocenianiu mogą pojawić się elementy Oceniania Kształtującego (np. cele lekcji, informacja zwrotna, komentarz). 

 


