
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 

Nauczyciel: Justyna Lisiak  

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia – bieżąca klasyfikacyjnych wyrażona jest w 

stopniach wg następującej skali: 

a) stopień celujący  /6/ 

b) stopień bardzo dobry  /5/ 

c) stopień dobry   /4/ 

d) stopień dostateczny  /3/ 

e) stopień dopuszczający /2/ 

f) stopień niedostateczny /1/ 

 

 

SKALA OCEN – SŁUCHANIE 

6 Potrafi bez żadnych trudności zrozumieć różnego rodzaju słuchowiska i wykonać 

wszystkie polecenia i zadania do niego. 

Potrafi częstokrotnie sam dojść do rozwiązań (już podczas pierwszego słuchania). 

Bez żadnych problemów potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

5 Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów.  

Potrafi zrozumieć kluczowe informacje różnorodnych tekstach i rozmowach. 

Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną. 

Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 

Potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki. 

Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.  

4 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 rozróżnić dźwięki. 

Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

3 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 rozróżnić większość dźwięków. 

Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

2 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 rozróżnić niektóre dźwięki. 

Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub 

podpowiedzi. 

1 Nie rozumie prostych i łatwych tekstów i rozmów. 

Nie rozumie kluczowych informacji w najprostszych tekstach. 

Nie rozróżnia dźwięków. 

Nie potrafi zrozumieć poleceń nauczyciela 

 



 

 

SKALA OCEN – MÓWIENIE 

6 Mówi spójnie i bez jakichkolwiek zahamowań. 

Posługuje się poprawnym i bezbłędnym słownictwem. 

Ma wielki zakres słownictwa dla wyrażania myśli i idei, często wykraczający poza 

program szkolny. 

Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie i szybkiej wymianie zdań. 

Z łatwością nawiązuje rozmowy na każdy temat. 

5 Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 

Potrafi mówić spójnie bez zawahań. 

Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów. 

Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 

Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. 

Można go bez trudności zrozumienia. 

4 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 do wyrażania myśli. 

Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać glos w rozmowie. 

Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności. 

3 Czasem potrafi przekazać wiadomość. 

Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. 

Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych 

błędów. 

Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 

Umie czasami w naturalny sposób zabrać głos w rozmowie. 

Można go zazwyczaj zrozumieć. 

2 Czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami. 

Potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem. 

Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów. 

Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli. 

Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością. 

1 Nie potrafi przekazać wiadomości. 

Nie mówi spójnie, tylko pojedynczymi wyrazami, niepołączonymi w logiczną całość. 

Nie potrafi ułożyć poprawnego zdania. 

Trudno zrozumieć jego wypowiedź. 

 

 

SKALA OCEN – PISANIE 

6 Potrafi napisać nie tylko wypracowanie na temat, ale także wszechstronnie, oryginalnie 

zrealizować zagadnienie. 

Wypowiedź logiczna, harmonijna i spójna. 

Praca wyróżnia się wyjątkowym bogactwem leksyki, bezbłędną gramatyką i ortografią. 

5 Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania proste, proste struktury i słownictwo. 

Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. 

W zdaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. 

Pisze tekst o odpowiedniej długości. 

Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

4 Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 



 

 

4 

Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. 

W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca 

niewiele miejsca. 

Pisze teksty nie dłuższe lub krótsze od wymaganych długości. 

Używa przeważnie prawidłowej długości pisowni i interpunkcji. 

3 Próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 

Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny. 

W zadaniu pisemnym zawiera większych istotnych punktów. 

Zdarza mu się pisać teksty dłuższe lub krótsze od wymaganych. 

Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpretacji. 

2 Ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i 

słownictwo. 

Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. 

W zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty. 

Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. 

Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

1 Nie potrafi napisać zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury. 

Ubogie słownictwo utrudniające przekazanie myśli. 

Bardzo liczne powtórzenia, rażące błędy gramatyczne i leksykalne w znacznym stopniu 

utrudniające komunikacje.  

Liczne błędy ortograficzne. 

 

SKALA OCEN – GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

6 Potrafi poprawnie operować prostymi i skomplikowanymi strukturami. 

Potrafi budować spójne zdania. 

Stosuje zakres słownictwa, wykraczający poza program szkoły. 

Używa poprawnie elementy słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym. 

5 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. 

4 Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. 

Potrafi budować zdania w większością wypadków spójne. 

Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

Używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym. 

3 Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. 

Potrafi budować zdania niekiedy spójne. 

Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

Używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym. 

2 Potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur. 

Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne. 

Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania. 

Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 

1 Nie potrafi operować prostymi strukturami. 

Nie potrafi zbudować choćby jednego spójnego zdania. 

Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa. Niepoprawnie używa codziennego 



słownictwa. 

 

Ocena za testy i sprawdziany gramatyczne są opatrzone punktacją, a ich ocena 

przeliczana jest wg skali: 

 

Szkoła zawodowa 

do 33% maksymalnej liczby punktów do zdobycia – ocena niedostateczna 

od 34% - 50%  „ - „   „ – „   – ocena dopuszczająca 

od 51% - 70% „ – „   „ – „   - ocena dostateczna 

od 71% - 90% „ – „   „ – „   - ocena dobra 

od 91% - 100% „ - „   „ – „   - ocena bardzo dobra 

powyżej 100% „ – „   „ – „   - ocena celująca 

 

Szkoła średnia 

do 50% maksymalnej liczby punktów do zdobycia – ocena niedostateczna 

pow. 50% - 60% ` „ - „   „ – „   - ocena dopuszczająca 

pow. 60% - 75% „ – „   „ – „   - ocena dostateczna 

pow. 75% - 90% „ – „   „ – „   - ocena dobra 

pow. 90% - 100% „ - „   „ – „   - ocena bardzo dobra 

powyżej 100% „ – „   „ – „   - ocena celująca 

 

 

Wymagania edukacyjne na oceny semestralne i roczne (ogólnie): 

 

Ocena celująca 

Uczeń posiada zasób słów wykraczający poza program nauczania; interesuje się 

literaturą języka, dąży do rozmowy w tym języku z nauczycielem, nie popełnia 

błędów gramatycznych i leksykalnych, wypowiedzi ucznia są płynne i z 

intonacją właściwą językowi, umiejętności gramatyczne są opanowane w 

stopniu umożliwiającym niezakłóconą komunikację. 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń posiada zasób słów odpowiadający aktualnie realizowanemu poziomowi 

nauczania. Wypowiedzi jego są pełne i płynne. Komunikacja bez zakłóceń. 

Uczeń posiada umiejętności zastąpienia jednego zwrotu innym. 

Wiadomości gramatyczne są opanowane na bieżąco i stale utrwalane pozwalają 

na prawidłowe formułowanie wypowiedzi pisemnych i ustnych. Czyta płynnie z 

poprawną intonacją. Równocześnie rozumie tekst z gotowością do jego 

tłumaczenia. 

 

Ocena dobra 



Uczeń posiada słownictwo pozwalające mu na samodzielną poprawną 

wypowiedź bez dodatkowych ukierunkowujących pytań, wypowiedź z małymi 

błędami gramatycznymi i leksykalnymi, nie rzutująca na jej zrozumienie. 

Umiejętność czytania – tekst przerywany, rozumiany, ale bez umiejętności 

tłumaczenia, intonacja nieprawidłowa. Wiadomości gramatyczne opanowane w 

miarę poprawnie. 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń posiada ubogi zasób słów, ma trudności ze sformułowaniem wypowiedzi. 

Brak płynności, częste upewnienie się w języku polskim o poprawności 

wypowiedzi. Umiejętność czytania – brak płynności i rozumienia tekstu bez 

pomocy nauczyciela, bardzo liczne błędy intonacyjne. Uczeń ma problemy z 

opanowaniem trudniejszych zagadnień gramatycznych co powoduje w 

wypowiedziach również pisemnych, utrudniających jej zrozumienie.. 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń posiada zasób słów bardzo ubogi – wystarczający mu na sformułowanie 

bardzo prostych zdań, tylko w czasie teraźniejszym i to z pomocą nauczyciela. 

Umiejętność czytania – bardzo słaba, brak płynności i zniekształcenie wyrazów 

uniemożliwiających zrozumienie tekstu bez integracji nauczyciela. 

Nieumiejętność czytania powoduje jego niezrozumienie i brak możliwości 

przetłumaczenia. 

 

Ocena nieodpowiednia 

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach 

gramatycznych. 


