
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

J ZYK OBCY NOWO YTNY 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania. 

2. W ocenianiu obowiązują zasady: 

 zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i 

rytmicznie, ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;  

 liczba stopni, będących podstawą do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej, 

nie może być mniejsza niż cztery, wtedy jeśli frekwencja ucznia na danych 

zajęciach przekracza 50 % obecności; 

 w przypadku, gdy na realizację przedmiotu przeznaczona jest jedna godzina 

tygodniowo, liczba ocen nie może być mniejsza niż trzy (jeśli frekwencja 

przekracza 50%); 

 zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, 

zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

 zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

 zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich 

ocen. 

 

3. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce oraz zachowaniu nauczyciel 

przedstawia mu na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych i „Dniach otwartej 

szkoły” odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora, 

także podczas indywidualnych konsultacji z nimi oraz na bieżąco z wykorzystaniem 

dziennika elektronicznego lub dzienniczka ucznia (w przypadku osób niemających 

dostępu do dziennika elektronicznego). 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Na prośbę ucznia lub jego 

rodziców nauczyciel wydaje kserokopie ocenionych prac pisemnych.  

 

5. **** punkt ten dotyczy pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III): 

W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna 



uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I – III wiadomości i umiejętności 

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I 

etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  Opisową ocenę 

roczną i ocenę zachowania sporządza się ręcznie lub komputerowo. Wydruk 

podpisany przez wychowawcę dołącza się do arkusza, co jest równoważne z wpisem 

do arkusza.  

W klasach I – III ustala się następującą skalę ocen bieżących z następującymi skrótami 

literowymi:  

stopień celujący – 6 – cel  

stopień bardzo dobry – 5 – bdb  

stopień dobry – 4 – db  

stopień dostateczny – 3 – dst  

stopień dopuszczający – 2 – dop  

stopień niedostateczny – 1 – ndst. 

6. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  

 W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej Stopień celujący: 

otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo wysokim posiadł wiedzę i umiejętności 

objęte programem nauczania; samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami; proponuje rozwiązanie nietypowe. 

 W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej Stopień bardzo dobry 

otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 

programem nauczania; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. Uczeń 

rozumie polecenia i pytania zadawane przez nauczyciela i innych uczniów; potrafi 

zadawać pytania oraz odpowiadać na pytania nauczyciela i innych uczniów 

pojedynczymi wyrazami i prostymi zdaniami; rozumie ogólny sens słuchanych i 

czytanych tekstów; bezbłędnie wyodrębnia z czytanych i słuchanych tekstów 

potrzebne informacje; poprawnie wymawia wprowadzone słownictwo; bez problemu 

potrafi odczytywać pojedyncze wyrazy i zdania; niemal bezbłędnie układa i zapisuje 

proste zdania według podanego wzoru.  

 W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej Stopień dobry otrzymuje 

uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania. 

Uczeń rozumie proste pytania zadawane przez nauczyciela i innych uczniów; z 

nieznaczną pomocą nauczyciela zadaje proste pytania i odpowiada na pytania 



nauczyciela i innych uczniów; rozumie sens słuchanych i czytanych tekstów; w miarę 

samodzielnie wyodrębnia z czytanych i słuchanych tekstów potrzebne informacje; 

przy podpisywaniu ilustracji i uzupełnianiu luk w tekstach popełnia niewiele błędów. 

Z niewielką pomocą nauczyciela układa i zapisuje proste zdania według podanego 

wzoru. Wymowa ucznia jest poprawna (zrozumiała). 

 W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej Stopień dostateczny 

otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej. Z podpowiedzią 

nauczyciela rozumie pytania, instrukcje, polecenia zapisane w podręczniku i 

wydawane na zajęciach, z pomocą nauczyciela wykonuje typowe zadania o średnim 

stopniu trudności, rozumie ogólny sens słuchanych piosenek, rymowanek, innych 

tekstów, stara się podpisywać ilustracje i uzupełniać luki w tekstach podanymi 

wyrazami, ale często potrzebuje pomocy nauczyciela; Z większą pomocą nauczyciela 

układa proste zdania według podanego wzoru. Jego wymowa jest zrozumiała, nie 

zakłóca komunikacji z nauczycielem i innymi uczniami.  

 W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej Stopień dopuszczający 

otrzymuje uczeń, który ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie 

programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Uczeń stara się wykonywać polecenia i 

instrukcje zarówno ustne jak i pisane, ale potrzebuje więcej wskazówek i 

podpowiedzi ze strony nauczyciela; wykonuje zadania o niewielkim stopniu 

trudności, często z pomocą nauczyciela; rozumie podstawowe słownictwo z zajęć, z 

dużą pomocą nauczyciela odpowiada na pytania zadawane przez nauczyciela i innych 

uczniów;  

 W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej Stopień niedostateczny 

otrzymuje uczeń, który nie opanował widomości i umiejętności ujętych w podstawie 

programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. 

Uczeń nie rozumie i nie wykonuje poleceń, instrukcji wydawanych przez 

nauczyciela, nawet z pomocą nauczyciela nie rozwiązuje zadań o niewielkim stopniu 

trudności; uczeń nie opanowuje pamięciowo podstawowego słownictwa z lekcji. 

 

7. Progi procentowe ocen przy ocenianiu testów i sprawdzianów:  

100 % – 96 % – stopień celujący;  

95,9 % – 90 % – stopień bardzo dobry;  



89,9 % – 75 % – stopień dobry;  

74,9 % – 50 % – stopień dostateczny;  

49,9 % – 30% – stopień dopuszczający;  

29,9 % – 0 % – stopień niedostateczny. 

Górna granica przedziału procentowego / punktowego umożliwia wystawienie oceny z 

plusem, a dolna – oceny z minusem. 

8. Formy pracy ucznia podlegające ocenie (zgodnie z WZO):  

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich lekcji (nie musi być 

zapowiadana), nauczyciel ma obowiązek oddać do wglądu sprawdzone i ocenione 

kartkówki w ciągu jednego tygodnia swojej obecności; uczeń nie ma możliwości 

poprawy oceny z kartkówki, 

b) sprawdzian/test obejmujący większą partię materiału określoną przez nauczyciela 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzony lekcją powtórzeniową, 

w razie nieobecności ucznia – formę i termin (w ciągu jednego tygodnia) 

zaliczenia sprawdzianu ustala uczeń z nauczycielem; uczeń ma możliwość 

poprawienia w ciągu jednego tygodnia oceny niedostatecznej, dopuszczającej i 

dostatecznej; formę i termin ustala nauczyciel na ustną prośbę ucznia; nauczyciel 

sprawdza sprawdzian w ciągu dwóch tygodni swojej obecności; W sytuacji 

nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury (formy) oceniania 

nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym sprawdzić, czy uczeń opanował dane 

treści nauczania i umiejętności, 

c) praca i aktywność na lekcji –  oceniania w formie plusów lub od razu oceną. Za 

6 plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą, 

d) odpowied  ustna -  materiał obejmuje trzy ostatnie lekcje, nauczyciel bierze pod 

uwagę komunikację w języku obcym oraz poprawność merytoryczno-

gramatyczną, 

e) praca projektowa – przy ocenie brana jest pod uwagę estetyka, samodzielność i 

merytoryczność pracy, 

f) praca domowa – przy ocenie brana jest pod uwagę samodzielność, 

merytoryczność i terminowość, 

g) twórcze rozwiązywanie problemów – za kreatywne rozwiązanie zadania uczeń 

może zostać nagrodzony oceną lub plusem, 



h) uczestnictwo i sukcesy w konkursach z j. obcego – za udział w konkursie uczeń 

otrzymuje ocenę bdb, a za osiągnięty sukces (miejsca I, II i III oraz 

wyróżnienia/laureat) ocenę celującą, 

i) wykonanie pomocy naukowych – za przygotowanie pomocy 

naukowej/dydaktycznej zadania uczeń może zostać nagrodzony oceną lub plusem, 

j) aktywny udział w zaj ciach pozalekcyjnych – uczeń zostaje nagrodzony oceną 

z aktywności na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego, 

k) próbne egzaminy gimnazjalne oraz próbne egzaminy klas ósmych - ocena z 

próbnych egzaminów klas ósmych (przeprowadzanych w klasach siódmych i 

ósmych) pełni funkcję oceniającą oraz diagnozującą. 

9. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją 

nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje brak zeszytu, brak książki, 

brak ćwiczenia, brak pracy domowej lub nieprzygotowanie do zajęć. 

Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji zgodnie z zasadą: 

- 5 lekcje języka obcego w tygodniu: uczeń może zgłosić 5 razy nieprzygotowanie w półroczu 

- 4 lekcje języka obcego w tygodniu: uczeń może zgłosić 4 razy nieprzygotowanie w półroczu 

- 3 lekcje języka obcego w tygodniu: uczeń może zgłosić 3 razy nieprzygotowanie w półroczu 

- 2 lekcje języka obcego w tygodniu: uczeń może zgłosić 2 razy nieprzygotowanie w półroczu 

- 1 lekcja języka obcego w tygodniu: uczeń może zgłosić 1 raz nieprzygotowanie w półroczu 

 Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na kolejne półrocze. 

 Nauczyciel nie ocenia ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności (co najmniej tygodniowej), a ocenę pozytywną 

nauczyciel wpisuje do dziennika na życzenie ucznia. 

 Uczeń po dłuższej nieobecności (minimum tydzień) ma prawo zgłosić 

nieprzygotowanie do zajęć (w ciągu pierwszych trzech dni po nieobecności) bez 

konsekwencji wykorzystania nieprzygotowania; ma jednocześnie obowiązek 

uzupełnić zaległości w ciągu kolejnego tygodnia; 

 Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej 

(wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę 

pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

10. Zasady uzyskania przez ucznia oceny wyższej rocznej/śródrocznej z języków obcych niż 

przewidywana – określone w WZO §87 

11. Egzamin poprawkowy – określone w WZO §88. 



12. Egzamin klasyfikacyjny – określone w WZO §89. 

13. Sprawy nieujęte w PZO reguluje WZO. 

 

opracowanie 

Zespół Nauczycieli Języka Obcego 

 


