
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
 

TRYB NAUKI STACJONARNEJ 
 

 
TRYB NAUKI ZDALNEJ 

OCENIE PODLEGAJĄ: 
 

1. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji. 
2. Sprawdziany pisemne w formie testu, obejmujące przerobiony dział tematyczny 

zapowiedziane  
z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Kartkówki ze słówek z zakresu dwóch ostatnich lekcji zapowiedziane z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem.  

4. Odpowiedzi pisemne, tłumaczenia krótkich tekstów z wykorzystaniem słownika. 
5. Zadania domowe kontrolowane na bieżąco ocenione plusem, lub minusem. 
6. Aktywność, zaangażowanie i postawa wobec przedmiotu ocenione plusem lub 

minusem pod koniec lekcji.  
7. Zeszyt, sprawdzony i oceniony jeden raz w semestrze.  

 
NA OCENĘ Z PRZEDMIOTU WPŁYW MAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 
 

1. Umiejętności i możliwości ucznia.  
2. Pilność, systematyczność, zaangażowanie i praca na lekcji.  
3. Stosunek i postawa wobec nauczyciela i przedmiotu. 
4. Umiejętność zastosowania wiadomości i umiejętności w życiu.  
5. Staranne prowadzenie zeszytu i jego uzupełnianie w razie nieobecności.  
6. Odrabianie zadań domowych ustnych i pisemnych.  

 
ZASADY OCENIANIA: 
 

1. W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej trzy oceny cząstkowe.  
2. Otrzymane na lekcjach plusy i minuty tworzą oceny w następujący sposób: trzy 

plusy tworzą ocenę bardzo dobrą, trzy minusy tworzą ocenę niedostateczną.  
3. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny na wyższą po uzgodnieniu tego z 

nauczycielem. 
4. Uczeń biorący udział w konkursie z zakresu języka angielskiego otrzymuje 

cząstkową ocenę celującą. 

OCENIE PODLEGAJĄ: 
 

1. Odpowiedź ustna: uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie 
konsultacji online/ telefoniczną z własnej inicjatywy lub z inicjatywy 
nauczyciela.. 

2. Systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i udział  w nich 
3. Udział w zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy takich jak 

sprawdziany , testy i quizy online,   
4. Odpowiedzi pisemne, tłumaczenia krótkich tekstów z wykorzystaniem 

słownika. 
5. Zadania domowe odsyłane drogą elektroniczna lub poprzez środki 

komunikacji takie jak telefon, komunikatory kontrolowane na bieżąco 
ocenione plusem, lub minusem. 

6. Aktywność, zaangażowanie i postawa wobec przedmiotu ocenione 
plusem lub minusem pod koniec umówionego z nauczycielem okresu 
czasu.  

NA OCENĘ Z PRZEDMIOTU WPŁYW MAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 
 

1. Umiejętności i możliwości ucznia.  
2. Pilność, systematyczność, zaangażowanie i praca w trakcie nauki zdalnej.  
3. Stosunek i postawa wobec nauczyciela i przedmiotu. 
4. Umiejętność zastosowania wiadomości i umiejętności w życiu.  
5. Staranne prowadzenie notatek i jego uzupełnianie ich na bieżąco.  
6. Odrabianie zadań domowych pisemnych.  

 
 

ZASADY OCENIANIA: 
 

1. W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej trzy oceny 
cząstkowe.  

2. Otrzymane na lekcjach zdalnych plusy i minusy tworzą oceny w 
następujący sposób: pięć plusów tworzą ocenę bardzo dobrą, trzy minusy 



5. Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
6. Oceny cząstkowe są równo ważne.  
7. Ocena semestralna i roczna nie musi być liczona jako średnia arytmetyczna ocen 

cząstkowych.  
 
KRYTERIA OCEN: 
 
 

 OCENA NIEDOSTATECZNA (NDST):  

  

Uczeń:  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach pomimo wsparcia ze strony nauczyciela 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z 

przedmiotu, 

 nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,  

 nie wykazuje aktywności i chęci współpracy z nauczycielem w celu 

uzupełnienia braków,  

 nie posiada zeszytu,  

 nie rozpoznaje słów w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  

 nie potrafi powtórzyć za nauczycielem słów lub krótkich zwrotów,  

 celowo opuszcza lekcje. 

 
 
 
 

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA (DOP): 

  

Uczeń:  wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,  

 wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia 

braków,  

 posiada zeszyt,  

 odrabia zadania domowe, 

 rozpoznaje minimum słów w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  

 potrafi powtórzyć za nauczycielem słowa lub krótkie zwroty,  

 wykonuje zadania pisemne we współpracy z nauczycielem. 

 
 

tworzą ocenę niedostateczną.  
3. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny na wyższą po uzgodnieniu tego z 

nauczycielem.. 
4. Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen 

cząstkowych. 
5. Oceny cząstkowe są równo ważne.  
6. Ocena semestralna i roczna nie musi być liczona jako średnia 

arytmetyczna ocen cząstkowych.  
 

KRYTERIA OCEN: 
 

 OCENA NIEDOSTATECZNA (NDST):  

  

Uczeń:  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej przedmiotu nauczania, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach pomimo wsparcia ze strony 

nauczyciela uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i 

umiejętności z przedmiotu, 

 nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu 

trudności,  

 nie wykazuje aktywności i chęci współpracy z nauczycielem 

w celu uzupełnienia braków,  

 nie przesyła zadań , kart pracy, zadanych projektów  

 celowo opuszcza zdalne lekcje. 

 
 

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA (DOP): 

  

Uczeń:  wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,  

 wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu 

uzupełnienia braków,  

 prowadzi notatki w zeszycie przedmiotowym ,  

 odrabia zadania domowe i choćby częściowo przesyła je 

nauczycielowi , 

 wykonuje zadania pisemne we współpracy i konsultując z 

nauczycielem lub rodzicem 

 
 



 OCENA DOSTATECZNA (DST): 

  

Uczeń:  wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,  

 posiada zeszyt i odrabia zadania domowe z pewnymi brakami, 

 pracuje na lekcjach i stara się być aktywny,   

 rozpoznaje co najmniej połowę słów w formie pisemnej, ustnej lub ze 

słuchu,  

 potrafi samodzielnie wymienić i zapisać co najmniej połowę słów lub 

krótkich zwrotów z bieżącej lekcji,  

 wykonuje zadania pisemne samodzielnie lub we współpracy z 

nauczycielem. 

 
 OCENA DOBRA (DB): 

  

Uczeń:  opanował większość treści i umiejętności istotne w strukturze 

przedmiotu,  

 posiada zeszyt i odrabia zadania domowe, 

 pracuje na lekcjach, jest aktywny,   

 rozpoznaje poznane słowa w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  

 potrafi samodzielnie wymienić ustnie i zapisać słowa i zwroty poznane 

na  bieżącej lekcji,  

 wykonuje samodzielnie zadania pisemne,  

 powtarza i utrwala swoją wiedzę,  

 stosuje poznane struktury gramatyczne, 

 potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.  

 

 OCENA BARDZO DOBRA (BDB): 

  

Uczeń:  opanował treści i umiejętności istotne w strukturze przedmiotu,  

 posiada zeszyt i regularnie odrabia zadania domowe, 

 pracuje na lekcjach, jest aktywny i zaangażowany,   

 rozpoznaje wszystkie poznane słowa w formie pisemnej, ustnej lub ze 

słuchu,  

 potrafi samodzielnie wymienić ustnie i zapisać wszystkie słowa i 

zwroty poznane na bieżącej lekcji i używa ich w życiu codziennym,  

 wykonuje samodzielnie zadania pisemne,  

 systematycznie powtarza i utrwala swoją wiedzę,  

 stosuje poznane struktury gramatyczne  

 OCENA DOSTATECZNA (DST): 

  

Uczeń:  wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,  

 robi notatki i odrabia zadania domowe z pewnymi brakami, 

 pracuje na lekcjach zdalnych i stara się być aktywny poprzez 

wykonywanie zadań pisemnych samodzielnie lub we 

współpracy z nauczycielem (konsultacje ) lub rodzicem 

 
 
 

 OCENA DOBRA (DB): 

  

Uczeń:  opanował większość treści i umiejętności istotne w strukturze 

przedmiotu,  

 prowadzi notatki i odrabia zadania domowe, 

 pracuje na lekcjach zdalnych , jest aktywny poprzez 

wykonywanie zadań pisemnych, powtarzanie i utrwalanie 

swojej wiedzy,  

 stosuje poznane struktury gramatyczne i słownictwo i potrafi 

udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadania zadane w trakcie 

nauki zdalnej.  

 
 
 

 OCENA BARDZO DOBRA (BDB): 

  

Uczeń:  opanował treści i umiejętności istotne w strukturze 

przedmiotu,  

 robi notatki i regularnie odrabia zadania domowe, 

 pracuje na lekcjach zdalnych, jest aktywny i zaangażowany,   

 wykonuje samodzielnie zadania pisemne,  

 systematycznie powtarza i utrwala swoją wiedzę,  

 stosuje poznane struktury gramatyczne  

 formułuje krótkie wypowiedzi ustne lub pisemne w 

komunikacji zdalnej z nauczycielem poprzez wiadomości e-

mail oraz wiadomości komunikatorowe. 

 
 



 formułuje krótkie wypowiedzi ustne lub pisemne. 

 

 OCENA CELUJĄCA (CEL): 

  

Uczeń:  opanował pełny zakres treści i umiejętności istotnych w strukturze 

przedmiotu, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

 twórczo rozwija zdobyte umiejętności, wiadomości i zdolności, 

 bierze udział w konkursach z zakresu języka angielskiego, 

 biegle używa w życiu codziennym słów i zwrotów poznanych na 

lekcjach zarówno w formie ustnej jak i pisemnej z zachowaniem 

pisowni angielskiej oraz z zachowaniem poznanych struktur 

gramatycznych,  

 jest regularnie zaangażowany i aktywny, systematycznie powtarza i 

utrwala swoją wiedzę. 

 
 

 
 

 OCENA CELUJĄCA (CEL): 

  

Uczeń:  opanował pełny zakres treści i umiejętności istotnych w 

strukturze przedmiotu, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i 

umiejętnościami, 

 twórczo rozwija zdobyte umiejętności, wiadomości i 

zdolności, 

 odrabia dodatkowe zadania domowe  

 biegle używa w życiu codziennym słów i zwrotów poznanych 

na lekcjach zarówno w formie ustnej jak i pisemnej z 

zachowaniem pisowni angielskiej oraz z zachowaniem 

poznanych struktur gramatycznych,  

 jest regularnie zaangażowany i aktywny, systematycznie 

powtarza i utrwala swoją wiedzę. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


