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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

 

Szkoła Podstawowa nr 77 

im. Wandy Zieleńczyk 

w Warszawie 
 

dla klasy VIII 

 

Wstęp 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z: 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych; 

2) Wewnątrzszkolnymi  Zasadami Oceniania Szkoły Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w 

Warszawie. 

 

Przedmiotowe  Zasady Oceniania (PZO) z języka obcego mają na celu wspieranie rozwoju 

intelektualnego i osobowościowego ucznia. 

 

PZO z języka obcego zawierają: 

 formy oceniania postępów uczniów; 

 formy pracy ucznia na zajęciach szkolnych i poza szkołą; 

 sposoby oceniania uczniów; 

 skalę oceniania; 

 zasady oceniania śródrocznego i końcoworocznego, w oparciu o średnią ważoną ocen 

cząstkowych; 

 tryb poprawiania ocen; 

 ustalenia dotyczące nieprzygotowań do zajęć edukacyjnych; 

 szczególne kwestie dotyczące oceniania i ocen, 

 kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe. 

 

Formy oceniania postępów uczniów 

Ocenianie postępów uczniów jest dokonywane systematycznie i przyjmuje następujące formy: 

 sprawdziany/testy obejmujące materiał gramatyczno-leksykalno-komunikacyjny oraz trzy 

umiejętności uczniów (słuchanie, czytanie, pisanie) z działów tematycznych tzw. unitów; 

sprawdziany są zapowiadane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem; 

uczniowie są informowani o rodzaju i zakresie sprawdzanych umiejętności; w przypadku 

nieobecności ucznia ma on obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu tygodnia od momentu 

powrotu do szkoły; uczeń winien poznać wyniki sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od daty jego 

pisania; 

 kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych; celem kartkówek jest 

głównie sprawdzian opanowania materiału leksykalnego (słownictwa) lub gramatycznego; 

 odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych; celem odpowiedzi 

ustnych jest sprawdzian opanowania materiału leksykalnego (słownictwo) lub poziomu 

umiejętności komunikacyjnych ucznia (tzn. reagowania na pytania nauczyciela);  

 prace pisemne na zadany przez nauczyciela temat; 

 prace domowe tzn. zadania wyznaczone przez nauczyciela; 

 prace na lekcji  

 prace projektowe/plastyczne 



2 

 

 aktywność 

 prowadzenie zeszytu ćwiczeń / zeszytu przedmiotowego  

 przygotowanie do lekcji 
 

Formy pracy ucznia na zajęciach szkolnych i poza szkołą 

 praca indywidualna 

 praca w parach 

 praca w grupach 

 

Sposoby oceniania uczniów 

Uczeń oceniany jest na dwa sposoby: 

 na bieżąco: 

o by pomóc mu rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty oraz dać mu wyraźne 

wskazówki, nad czym powinien więcej pracować, 

o by zmobilizować ucznia do dalszej pracy, 

o by przekazać rodzicom / prawnym opiekunom informacje o jego postępach, mocnych i 

słabych stronach, a także wskazać, w jaki sposób powinien pracować, aby osiągnąć 

poprawę, 

o by dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, 

właściwości doboru materiałów, oraz by pomóc w adaptowaniu planu nauczania, jeśli 

zachodzi taka potrzeba; 

 okresowo: 

o by przekazać uczniowi, rodzicom / prawnym opiekunom i nauczycielom obraz postępów, 

aktywności i osiągnięć w języku obcym pod koniec pewnego etapu nauki (np. na koniec 

semestru / roku szkolnego), 

o by dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 

 

Skala oceniania  

W przypadku sprawdzianów, testów, obowiązuje sześciostopniowa skala oceniania zgodna z WZO 

szkoły, a w przypadku krótkich form pisemnych (kartkówek) pięciostopniowa skala oceniania zgodna 

z WZO szkoły: 

 

Gdy ocena maksymalną jest 

ocena celująca 

 Gdy ocena maksymalną jest 

ocena bardzo dobra 

96% - 100% OCENA CELUJĄCA --- 

90% - 95% OCENA BARDZO DOBRA 90% - 100% 

75% - 89% OCENA DOBRA 75% - 89% 

50% - 74% OCENA DOSTATECZNA 50% - 74% 

30% - 49% OCENA DOPUSZCZAJĄCA 30% - 49% 

0%   - 29% OCENA NIEDOSTATECZNA 0%   - 29% 

 

 Taka sama skala oceniania obowiązuje w przypadku odpowiedzi ustnej  

z materiału leksykalnego przy czym brana jest pod uwagę wymowa poszczególnych słów, a nie 

ich pisownia. W przypadku dłuższych wypowiedzi ustnych kładzie się większy nacisk na 

płynność wypowiedzi i poprawność wymowy aniżeli na poprawność gramatyczną.  

 W przypadku oceny prac pisemnych brana jest po uwagę poprawność językowa, bogactwo 

językowe, treść oraz forma. 

 Ponad to uczeń może otrzymywać plusy „+” za aktywność na lekcji lub minusy „-‘’ za brak 

wykonanej pracy, którą wyznaczył nauczyciel. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą, za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

 

 

Szczególne kwestie dotyczące oceniania i ocen 
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 Ocenę celującą na koniec semestru / roku szkolnego może otrzymać uczeń, który spełnia 

wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny celującej. 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, 

nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich 

możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości. 

 Oceny na semestr i koniec roku szkolnego uwzględniają oceny cząstkowe wystawione 

uczniom za wiedzę i umiejętności oraz z obowiązkowych form aktywności. Dodatkowo 

nauczyciel bierze pod uwagę systematyczność pracy oraz możliwości intelektualne ucznia. 

 Uczeń może otrzymać ocenę na zajęciach edukacyjnych za pracę na lekcji (indywidualną, w 

parach bądź grupach) w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. Jeżeli uczeń nie wykona 

zadanych przez nauczyciela zadań, może uzyskać ocenę niedostateczną. 

 Ocenie podlega również zeszyt ucznia oraz zeszyt ćwiczeń. Nauczyciel ma prawo sprawdzić 

dwukrotnie zeszyty ucznia w ciągu semestru. 

 Za udział i osiągnięcia w szkolnych i pozaszkolnych konkursach anglojęzycznych uczeń 

zostaje nagrodzony oceną bardzo dobrą lub celującą. 

 Oceniając wiedzę i umiejętności uczniów nauczyciel uwzględnia zalecenia  

opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli taką rodzice lub opiekunowie ucznia 

dostarczyli. 

 

Dostosowanie wymagań  
W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe stosuje się zalecenia poradni zawarte w orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci mają prawo 

do:  

 wydłużonego czasu pracy  

 indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie wykonywania zadań  

 innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań wykonywanych samodzielnie. 

 

Sposoby udostępniania prac rodzicom: 

 

 Rodzice mogą obejrzeć prace swoich dzieci podczas Dni Otwartych w szkole. 

 Dzieci mogą sfotografować swoją poprawioną i ocenioną  pracę w celu pokazania jej 

Rodzicom. 

 

 

Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe  

w klasie VIII 

 

W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności: mówienie, 

czytanie, słuchanie i pisanie, oraz za obszary wiedzy: gramatyka i słownictwo. Ocenianie ucznia 

przyjmuje powyżej wymienione formy. Na podstawie ocen cząstkowych nauczyciel wystawia oceny 

śródroczne i roczne. Nauczyciel stosuje następujące kryteria: 

 

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 swobodnie operuje wszystkimi strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie 

materiału; 

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

logicznym; 

 posiada bogaty zasób słownictwa i potrafi go wykorzystać w praktyce; 
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 starannie wykonuje prace o wyjątkowych walorach językowych; 

 bardzo chętnie wykonuje prace domowe; 

 niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału; 

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

logicznym; 

 posiada bogaty zasób słownictwa określony w programie nauczania i potrafi go wykorzystać 

w praktyce; 

 bardzo chętnie wykonuje prace domowe; 

 bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w rozkładzie materiału; 

 buduje zdania proste i złożone, 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; 

 przeważnie aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 zna i potrafi operować niektórymi strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie 

materiału; 

 buduje zdania proste, 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 inne – zawierające błędy; 

 rzadko aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 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 ograniczonym słownictwem; 

 nieregularnie wykonuje prace domowe i inne – zawierające błędy; 

 nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, a zapytany popełnia wiele błędów. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą; 

 nie opanował podstawowych struktur gramatycznych; 

 nie dysponuje podstawowym słownictwem; 

 rzadko odrabia prace domowe, które zawierają liczne błędy znacznie utrudniające zrozumienie 

treści. 

 

MÓWIENIE 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 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 aktywny i zaangażowany; 
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 w sposób naturalny i spontaniczny wypowiada się na różne tematy. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 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; 

 ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć; 

 w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany; 

 w sposób naturalny i spontaniczny wypowiada się na różne tematy. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

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

 dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji na tematy określone w 

rozkładzie materiału; 

 można go zrozumieć; 

 potrafi włączyć się do rozmowy; 

 w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny; 

 na ogół w naturalny sposób wypowiada się na różne tematy. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami; 

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

 wypowiada się na niektóre tematy opisane w rozkładzie materiału; 

 w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny; 

 rzadko wypowiada się podczas lekcji, popełniając dużo błędów językowych. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy; 

 popełnia wiele błędów językowych utrudniających zrozumienie; 

 czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub zwroty’ 

 w zadaniach komunikacyjnych wypowiada się przy pomocy nauczyciela, lecz na ogół nie jest 

aktywny; 

 nie zabiera głosu w rozmowie. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 ma ogromny problem by wypowiedzieć się na jakikolwiek temat nawet przy pomocy 

nauczyciela; 

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

niespójna i nie zawsze na temat; 

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

kierowany podpowiedziami z jego strony; 

 prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie. 

 

PISANIE 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace pisemne; 

 pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym; 

 pisze spójnie, bez błędów ortograficznych i interpunkcyjnych; 

 bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe. 

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace pisemne; 
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 pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym; 

 wyczerpująco pisze prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału; 

 pisze spójnie, ze sporadycznymi błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi, które nie 

utrudniają zrozumienia tekstu; 

 zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 chętnie wykonuje obowiązkowe prace pisemne; 

 pisze prace pisemne dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące; 

 pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi; 

 popełnia nieliczne błędy gramatyczno-logiczne, które na ogół nie zakłócają przekaz; 

 zazwyczaj prawidłowo wykonuje prace domowe. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

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

 stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur gramatycznych; 

 popełnia wiele błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, które w niewielkim stopniu 

zakłócają przekaz; 

 popełnia liczne błędy gramatyczno-logiczne, które mogą zakłócać przekaz; 

 nieregularnie wykonuje prace domowe. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

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

 stosuje ubogie struktury i ma duże braki w słownictwie; 

 popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne, jak również liczne błędy gramatyczno-

logiczne, które mogą zakłócać przekaz; 

 rzadko wykonuje prace domowe. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 pisze nie na temat; 

 tworzy wypowiedź pozbawioną  spójności i logiki; 

 popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne; 

 nie wykonuje prac domowych. 

 

 

 

 

SŁUCHANIE 

 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach 

obcojęzycznych; 

 potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego; 

 rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie reagować; 

 potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania 

sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór; 

 bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach obcojęzycznych 

zawartych w podręczniku; 

 potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego; 
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 rozumie większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie reagować; 

 potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu – 

potrafi uzasadnić swój wybór; 

 aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 nie zawsze potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach 

obcojęzycznych zawartych w podręczniku; 

 zazwyczaj potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego; 

 rozumie większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie reagować; 

 zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających różnego 

typu – zazwyczaj potrafi uzasadnić swój wybór; 

 przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie zawsze potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach 

obcojęzycznych zawartych w podręczniku; 

 nie zawsze potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego; 

 nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi właściwie na nie reagować; 

 nie zawsze potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające różnego 

typu – nie zawsze potrafi uzasadnić swój wybór; 

 jest mało aktywny i ma problem z koncentracją podczas wykonywania zadań ze słuchu. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 nie potrafi zrozumieć sensu różnorodnych rozmów opartych na materiałach obcojęzycznych 

zawartych w podręczniku; 

 zwykle nie potrafi wydobyć szczegółowych informacji z tekstu słuchanego; 

 zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie zawsze potrafi właściwie na nie reagować; 

 ma problem z  rozpoznaniem uczuć i reakcji mówiącego; 

 na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z samodzielnym wykonaniem zadań 

sprawdzających różnego typu – zwykle zgaduje i potrzebuje pomocy; 

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

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniem nagrania nie rozumie 

jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach obcojęzycznych zawartych w podręczniku; 

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

ogólnego sens wypowiedzi; 

 nie rozumie polecenia nauczyciela i nie potrafi właściwie na nie reagować; 

 nie  rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego; 

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

 

CZYTANIE 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 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 swoja decyzję; 
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 zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; 

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

 bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 czyta dla przyjemności teksty z podręcznika i czasami dodatkowe teksty; 

 rozumie przeczytane teksty – potrafi wybierać odpowiednie informacje z tekstu, rozumie 

kontekst sytuacyjny, określa intencje autora; 

 na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające każdego typu i 

potrafi uzasadnić swoja decyzję; 

 zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; 

 technika czytania – czyta bezbłędnie, a podczas lekcji (bez przygotowania) popełnia drobne 

błędy; 

 aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 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; 

 na podstawie przeczytanego tekstu czasami popełnia błędy wykonując zadania sprawdzające 

różnego typu, lecz przeważnie potrafi uzasadnić swoja decyzję; 

 przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; 

 technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy; 

 raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie rozumie całego tekstu, lecz jest w stanie uchwycić ogólny sens, potrafi znaleźć tylko 

niektóre informacje z tekstu, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny, i ma problem z 

określeniem intencji autora; 

 na podstawie przeczytanego tekstu popełnia liczne błędy wykonując zadania sprawdzające 

różnego typu, czasami potrafi uzasadnić swoja decyzję; 

 czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; 

 technika czytania – czyta popełniając liczne błędy; 

 czasami zgłasza się do czytania na lekcji. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 z czytanego tekstu rozumie jedynie pojedyncze wyrazy lub zwroty; 

 nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań 

sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego; 

 nie rozumie kontekstu sytuacyjnego, i nie potrafi określić intencji autora; 

 przy wykonywaniu najprostszych zadań najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej 

decyzji; 

 sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów; 

 technika czytania – czyta niechętnie popełniając liczne błędy. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku; 

 z czytanego tekstu czasem rozumie jedynie pojedyncze wyrazy lub zwroty; 

 nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających 

poziom zrozumienia ogólnego; 

 nie rozumie kontekstu sytuacyjnego, i nie potrafi określić intencji autora; 

 przy wykonywaniu najprostszych zadań najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej 

decyzji; 
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 nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów; 

 technika czytania – czyta niechętnie popełniając liczne błędy. 

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania opracował Zespół Językowy.  

 


