
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ŻUROMINIE

I  Ocenie podlegają nabyte umiejętności w zakresie

1. sprawności rozumienia tekstu mówionego

2. sprawności rozumienia tekstu pisanego

3. sprawności mówienia

4. sprawności pisania różnych form wypowiedzi

5. znajomości struktur gramatycznych

6. znajomości słownictwa

II   Przewidywane  formy  sprawdzania  i  oceniania  wiadomości  i  umiejętności
ucznia.

1. prace klasowe –  po opracowaniu materiału z każdego działu

2. kartkówki

3. praca domowa

4. prace pisemne – pocztówka, list, opis, opowiadanie, rozprawka

5. wypowiedź ustna  - opis (postaci, miejscowości itp.), dialogi (w restauracji, sklepie, 

przy kasie biletowej itp.) 

6. praca na lekcji 

 Wszystkie prace pisemne (praca klasowa, kartkówka, list) są obowiązkowe. Jeżeli

z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić

w ciągu dwóch tygodni od pojawienia się w szkole. Jeśli tego nie wykona, uczeń

otrzymuje ocenę niedostateczną.

 O  terminie  pracy  klasowej  i  zakresie  materiału  uczeń  jest  informowany  z

tygodniowym wyprzedzeniem.

 W  trakcie  semestru  uczeń  może  poprawić  jedną  pracę  klasową  w  terminie

wyznaczonym  przez  nauczyciela.  Jeżeli  uczeń  poprawi  ocenę  otrzymuje

możliwość poprawy kolejnej pracy klasowej. Inne oceny nie podlegają poprawie.

 W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas pracy klasowej czy

sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
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 Uczeń  ma  prawo  dwa  razy  w  semestrze  zgłosić  nieprzygotowanie  do  zajęć.

Następnym razem dostaje ocenę niedostateczną.  Nie dotyczy to prac klasowych

oraz zapowiedzianych kartkówek.

 Zgłoszenie  przez  ucznia  nieprzygotowania  do  lekcji  po  wywołaniu  go  do

odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

 Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie są średnią arytmetyczną z

ocen cząstkowych

III  Kryteria oceny:

Kryteria oceny prac pisemnych (prac klasowych, kartkówek)

Sposób  oceniania  punktowy z  przeliczeniem  na  procent  poprawnej  realizacji  polecenia  i

zastosowanej formy:

0% – 29% - ocena niedostateczna

30% – 49% - ocena dopuszczająca

50% - 74% - ocena dostateczna

75% - 89% - ocena dobra

90% - 100% - ocena bardzo dobra

95% - 100% plus realizacja dodatkowego zadania – ocena celująca

Gramatyka i słownictwo:

Ocena niedostateczna – uczeń nie zna podstawowych struktur gramatycznych i nie potrafi

ich użyć  

Ocena dopuszczająca – uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur,

potrafi  budować  zdania,  ale  przeważnie  niespójne,  dysponuje  niewielkim  zakresem

słownictwa odpowiedniego do zadania, niepoprawnie używa codziennego słownictwa

Ocena dostateczna – uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami,

potrafi budować zdania niekiedy spójne, czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego

do zadania, używa poprawnie ograniczonego zakresu o charakterze bardziej złożonym

Ocena dobra –  uczeń  potrafi  poprawnie  operować większością  prostych  struktur,  potrafi

budować  zdania  w  większości  wypadków  spójne,  na  ogół  używa  szerokiego  zakresu

słownictwa  odpowiedniego  do  zadania,  używa  poprawnie  niedużej  ilości  elementów

słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym
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Ocena  bardzo  dobra –  uczeń  potrafi  poprawnie  operować  prostymi  strukturami,  potrafi

budować spójne zdania,  stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania,  używa

poprawnie  niektórych  elementów  słownictwa  o  charakterze  bardziej  złożonym,

abstrakcyjnym

Ocena  celująca –  uczeń  potrafi  operować  strukturami,  które  wychodzą  poza  program

nauczania,  stosuje  bardzo  szeroki  zakres  słownictwa  i  samodzielnie  rozwija  swoją  bazę

słownikową.

Słuchanie:

Ocena niedostateczna – uczeń nie rozumie nawet najprostszego tekstu, nie potrafi wydobyć

informacji z tekstu mimo pomocniczych pytań nauczyciela, nie potrafi wyłapać ogólnej treści

słuchanego tekstu

Ocena dopuszczająca -  uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych

tekstów i rozmów, potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i

rozmowach. Potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę

pisemną . Potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Często potrzebuje pomocy i

podpowiedzi w zrozumieniu poleceń nauczyciela.

Ocena dostateczna – uczeń potrafi  zazwyczaj  zrozumieć  ogólny sens prostych  tekstów i

rozmów,  potrafi  zrozumieć  część  kluczowych  informacji  w  różnorodnych  tekstach  i

rozmowach.  Potrafi  wydobyć  część  potrzebnych  informacji  i  przekształcić  je  w  formę

pisemną.  Potrafi  czasem  rozpoznać  uczucia  i  reakcje  mówiącego.  Potrafi  zazwyczaj

zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena  dobra –  uczeń  potrafi  zazwyczaj  zrozumieć  ogólny  sens  różnorodnych  tekstów i

rozmów,  potrafi  zrozumieć  większość  kluczowych  informacji  w  różnorodnych  tekstach  i

rozmowach, potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę

pisemną, potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. Potrafi zrozumieć polecenia

nauczyciela.

Ocena  bardzo  dobra –  uczeń  potrafi  zrozumieć  ogólny  sens  różnorodnych  tekstów  i

rozmów.  Potrafi  zrozumieć  kluczowe  informacje  w  różnorodnych  tekstach  i  rozmowach,

potrafi wydobyć kluczowe informacje i przekształcić je w formę pisemną, potrafi rozpoznać

uczucia i reakcje mówiącego, potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela
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Wypowiedź pisemna (list, opis, opowiadanie, rozprawka)

Ocena niedostateczna -  brak zadania oraz zadanie, które jest całkowicie niepoprawne pod

względem  ortograficznym;  ani  jeden  z  istotnych  punktów  zadania  nie  został  poruszony;

zadanie jest nie na temat;  tekst jest całkowicie niespójny; poszczególne zdania nie tworzą

logicznej całości

Ocena dopuszczająca - praca zawiera znaczną ilość błędów ortograficznych; pewne istotne

punkty, ale potraktowane w sposób bardzo pobieżny; proste zdania i struktury gramatyczne,

ale użyte w znacznej mierze niepoprawnie; tekst jest mało spójny, konstrukcja zadania jest

mało  logiczna,  zadanie  zawiera  elementy  świadczące  o  tym,  że  nie  było  ono  pisane

całkowicie samodzielnie

Ocena dostateczna - przeważnie poprawnie użyte proste zdania i podstawowe słownictwo;

treść  zadania  nie  jest  całkowicie  spójna;   większość  istotnych  punktów  zadania  jest

poruszona; w zadaniu występują drobne błędy ortograficzne i interpunkcyjne

Ocena dobra - na ogół pełne zdania, odpowiednie struktury gramatyczne i słownictwo; tekst

jest na ogół dobrze zorganizowany i spójny; zadanie zawiera wszystkie istotne punkty, ale

niektóre z nich potraktowane są pobieżnie;  pisownia i interpunkcja są w zasadzie poprawne

Ocena  bardzo  dobra -  pełne,  poprawnie  zbudowane  zdania,  temat  jest  potraktowany

obszernie, tekst jest logiczny i przemyślany, bogaty zasób słownictwa i umiejętnie użytych

struktur  gramatycznych;  błędy  ortograficzne  i  interpunkcyjne  pojawiają  się  jedynie

sporadycznie

Ocena celująca - słownictwo i struktury gramatyczne wykraczające poza program nauczania

danej  klasy  użyte  z  dużym  wyczuciem językowym;  zadanie  ma  oryginalną  formę,  temat

potraktowany  jest  w  sposób  niekonwencjonalny,  świadczący  o  samodzielności  ucznia;

zadanie  jest  pracą  dodatkową,  ponadprogramową,  uczeń zgłosił  się  do jej  wykonania  „na

ochotnika”.

Wypowiedź ustna:

Ocena niedostateczna – niezrealizowane polecenie, brak komunikacji mimo pomocniczych

pytań  i  podpowiedzi  nauczyciela,  błędy  w  wymowie  i  użyciu  struktur  gramatycznych

całkowicie zakłócające komunikację.
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Ocena dopuszczająca – fragmentaryczne realizowanie polecenia, ubogie słownictwo i słaba

znajomość  struktur  gramatycznych  częściowo  zakłócające  komunikację;  uczeń  wymaga

pomocniczych pytań, wskazówek i podpowiedzi nauczyciela.

Ocena dostateczna –  częściowa realizacja sformułowanego polecenia, błędy w wymowie i

intonacji,  mało  urozmaicone  słownictwo  i  struktury  gramatyczne,  częste  błędy  w  użyciu

słownictwa, struktur gramatycznych zakłócające komunikację.

Ocena  dobra  –  drobne  uchybienia  w  realizacji  sformułowanego  polecenia,  dopuszczalne

drobne błędy w wymowie  i  intonacji,  dopuszczalne  drobne błędy w użyciu  słownictwa i

struktur  gramatycznych  nie  zakłócające  komunikacji,  poprawne  reagowanie  w  sytuacjach

typowych.

Ocena bardzo dobra –  pełna  realizacja  sformułowanego  polecenia,  dopuszczalne  drobne

błędy w wymowie i intonacji, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych określonych w

programie, poprawne reagowanie w sytuacjach typowych i nietypowych.

Ocena celująca - pełna realizacja sformułowanego polecenia, bezbłędna wymowa i intonacja,

bezbłędne  reagowanie  w  sytuacjach  typowych  i  nietypowych,  słownictwo  i  struktury

gramatyczne wykraczające poza program, 

Kryteria  wymagań w stosunku do uczniów z  dysfunkcjami  (wynikającymi  z  dysleksji

rozwojowej) powinny uwzględniać wynikające z nich trudności i zalecenia zawarte w opinii

poradni pedagogiczno -psychologicznej 

 Nauczyciel  umożliwia tym uczniom wykonywanie projektów na komputerze,  może

wydłużyć czas pisania sprawdzianu, obniżyć kryteria oceny z czytania, ortografii, nie

oceniać estetyki pisma. 

 U uczniów z poważną dysgrafią wskazane jest zastąpienie niektórych sprawdzianów

pisemnych indywidualnymi sprawdzianami ustnymi. 

 U uczniów z dysfunkcjami słuchu  należy obniżyć kryteria ocen, na które ma ona

wpływ (np. rozumienie ze słuchu, komunikowanie się). 
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