
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  
JĘZYK ANGIELSKI 

GIMNAZJUM NR 1 IM.ST.KONARSKIEGO  W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
 
I 
1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka 
angielskiego będzie się kierował przy wystawianiu ocen. 
2. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania (WSO) Gimnazjum nr 1 im. St. Konarskiego w Piotrkowie Tryb.  
II 
1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o 
zakresie wymagań z języka angielskiego, obowiązującym w danym roku (zakres wiadomości i 
umiejętności, które trzeba mieć opanowane na koniec roku szkolnego) oraz o sposobie i zasadach 
oceniania z danego przedmiotu.  
2. Nauczanie języka angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Tryb. odbywa się w grupach. 
3. Na początku każdego semestru nauczyciel określa przybliżoną ilość:  

 testów  
 sprawdzianów z bieżącego materiału  
 odpowiedzi ustnych 
 innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

4. Harmonogram oraz zakres testów zostanie podany przez nauczyciela przedmiotu zgodnie z 
rozkładem materiału, na bieżąco, podczas powtórzeń. O dokładnym terminie i zakresie pracy 
kontrolnej uczniowie zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem, jednocześnie zostanie on 
wpisany do dziennika lekcyjnego.  
5. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i określa zakres oraz terminy wykonania prac 
domowych, projektów, referatów oraz innych form aktywności.  
6. Uczniowie klas I na początku września piszą test diagnostyczny, który ma na celu określenie 
poziomu znajomości języka. Test jest punktowany, nie jest oceniany. 
III 
1. Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według szkolnego systemu, w skali 1-6. Ocenianie 
roczne, śródroczne oraz cząstkowe z języka angielskiego odbywa się według następującej skali: 
- Ocena celująca 6 
- Ocena bardzo dobra 5 
- Ocena dobra 4 



- Ocena dostateczna 3 
- Ocena dopuszczająca 2 
- Ocena niedostateczna 1  
Ocena Zakres procentowy 
Celująca 96 - 100 % 
bardzo dobra 90 - 95 % 
Dobra 75 - 89 % 
Dostateczna 50 - 74 % 
Dopuszczająca 30 - 49 % 
Niedostateczna 0 - 29 % 
 
2. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z 
form aktywności obowiązujących w danym semestrze.  
3. Przy wystawianiu oceny na zakończenie semestru lub roku szkolnego bierze się pod uwagę jego 
wagę. Oceny te NIE są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. O ocenie śródrocznej i 
końcoworocznej decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe wywiązywanie się uczniów z 
wykonywania wymaganych prac w semestrze. Największą wagę mają stopnie z prac pisemnych - 
testów (obejmujących dział lub większą partię materiału), sprawdzianów z bieżącego materiału oraz 
praktycznych umiejętności językowych (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze 
zrozumieniem). Przy ustalaniu oceny semestralnej lub rocznej nauczyciel uwzględnia także 
systematyczność pracy oraz możliwości intelektualne ucznia. 
4. Ocena na pierwszy semestr jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcoworocznej. 
5. Na podwyższenie oceny z przedmiotu wpływają osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych.  
6. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o 
przewidywanej ocenie. 
IV 
1. Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych: kontrolnych, domowych i innych.  
2. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom testy i inne prace kontrolne w ciągu 
dwóch tygodni.  
3. Sprawdzone i ocenione testy  nauczyciel przechowuje przez okres całego roku szkolnego i pozostają 
one do wglądu uczniów i rodziców.  
V 
1. Testy są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej trzy testy (sprawdziany 
obejmujące dział lub większą partię materiału). Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać 
testu z całą klasą, to ma obowiązek zaliczenia go w terminie uzgodnionym z nauczycielem 
przedmiotu, jednak nie dłuższym niż tygodniowym od momentu powrotu do szkoły.  



2. Uczeń może poprawić test, ale tylko w przypadku, gdy otrzymał z niego ocenę niedostateczną w 
pierwszym terminie (pisząc z klasą). Taka poprawa może się odbyć w terminie jednego tygodnia od 
momentu otrzymania wyników prac. 
3. Nie uwzględnia się nieusprawiedliwionego nieprzygotowania do testów, uczeń za 
nieusprawiedliwioną nieobecność na teście otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości jej 
poprawy. 
4. Bieżące sprawdziany pisemne (kartkówki) obejmują treść trzech ostatnich lekcji. Nie muszą one 
być zapowiadane i nie przewiduje się ich poprawy.  
5. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w semestrze. Nieprzygotowanie 
zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć, po sprawdzeniu obecności uczniów. Nie 
dotyczy to testów i zapowiedzianych kartkówek. 
6. Uczniowie klas III (kursu kontynuacyjnego oraz osoby decydujące się zdawać egzamin gimnazjalny 
z języka angielskiego na poziomie podstawowym) są zobowiązani zaliczać słownictwo pogrupowane 
tematycznie w repetytorium, zgodnie z harmonogramem podanym przez nauczyciela. Niezaliczenie 
50% materiału leksykalnego skutkuje oceną niedostateczną śródroczną lub końcoworoczną. 
VI 
1. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć termin poprawy prac domowych, 
referatów i innych form aktywności ucznia.  
2. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego w estetycznej formie i do 
udostępniania zeszytu nauczycielowi do wglądu.  
3. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, które mogą 
wpłynąć na podwyższenie oceny śródrocznej. 
4. Ocenianiu podlegać będą:  

 testy - sprawdziany obejmujące dział lub większą partię materiału są obowiązkowe, 
jednogodzinne i zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać 
dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą,  

 sprawdziany z bieżącego materiału (kartkówki) obejmujące materiał z trzech ostatnich 
tematów, nie muszą być zapowiedziane, 

 wypowiedzi ustne   
 cztery umiejętności językowe (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze 

zrozumieniem) 
 prace domowe - w zeszycie ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym lub w innej formie,  
 praca na lekcji  
 zeszyt przedmiotowy, brakujące lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić, a w rażących 

przypadkach może zostać zobowiązany do przepisania całego zeszytu,  
 prace dodatkowe – projekty edukacyjne, referaty i inne 

VII 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 



Ocena celująca 
 Uczeń samodzielnie poszerza wiedzę  kulturową  krajów obszaru języka angielskiego  
 Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na wysoki poziom przygotowania do zajęć. 
 Uczeń wyrażenie wyróżnia się na tle grupy pod względem opanowania czterech sprawności 

językowych: pisania, rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu i mówienia. 
 Uczeń systematycznie i dobrze wykonuje zadania domowe oraz ćwiczenia zawarte zarówno w 

podręczniku, jak i zeszycie ćwiczeń. 
 Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (projekty, własne 

inicjatywy, związane z nauka języka angielskiego 
 Uczeń uczestniczy w olimpiadach, konkursach zagranicznych, krajowych, lokalnych, 

szkolnych. 
Ocena bardzo dobra 

 Uczeń rozwija wszystkie cztery sprawności językowe w stopniu równomiernym. 
 Bardzo dobrze zna słownictwo i struktury gramatyczne nabyte w toku nauczania i prawidłowo 

ich używa. 
 W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka potrafi przekazywać, zrozumieć i odtworzyć 

informacje w zakresie materiału odpowiadającego swojemu poziomowi językowemu. 
 Reaguje na poprawiane przez nauczyciela błędy zarówno w pisowni jak i w mówieniu (to 

znaczy stara się je zrozumieć i pamiętać wersje poprawne). 
 Jest w stanie poprawić własne błędy w mówieniu, pisaniu i ćwiczeniach gramatycznych. 
 Uczeń potrafi samodzielnie zaprezentować wyniki własnej pracy, wypowiadać własne zdanie 

nawiązując do obyczajowości polskiej i krajów anglojęzycznych. 
 Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na bardzo dobry poziom przygotowania do zajęć. 

Ocena dobra 
 Choć rozwój czterech sprawności jest wyraźny, to jednak nie w stopniu równomiernym. 

Uczeń np. gorzej pisze (forma, ortografia) niż mówi lub rozumie tekst czytany lub słuchany. 
 Zna słowa i struktury gramatyczne nabyte w toku nauczania i używa ich, choć z drobnymi 

błędami 
 W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka potrafi z reguły przekazywać, zrozumieć i 

odtworzyć informacje w zakresie materiału odpowiadającego swojemu poziomowi 
językowemu, choć czasem wymaga to dodatkowych wyjaśnień ze strony rozmówcy i 
słuchającego. 

 Zazwyczaj reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela. 
 Zazwyczaj potrafi zidentyfikować własny błąd i go poprawić. 
 Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na dobry poziom przygotowania do zajęć. 

Ocena dostateczna 
 Uczeń rozwija cztery sprawności językowe w stopniu nierównomiernym, mając dodatkowo 

problemy w obrębie niektórych z nich np. mówi dość  płynnie, ale nie zawsze zrozumiale, na 
ogół rozumie tekst czytany ale brak umiejętności odgadywania znaczeń struktur, fraz lub 
słownictwa z kontekstu powoduje, że pewne fragmenty są dla niego zupełnie niezrozumiałe. 

 Raczej zna struktury gramatyczne i słownictwo nabyte w toku nauczania i używa ich w miarę 
sprawnie lub zna je dość dobrze, lecz nie używa w mowie i piśmie. 



 W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka stosuje wypowiedzi proste i krótkie 
oczekując podobnych ze strony rozmówcy. Sporadycznie nie dochodzi jednak do 
komunikacji. 

 Czasem reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela. 
 Raczej umie poprawić swój błąd, jeżeli jest zasygnalizowany przez nauczyciela. 
 Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na dostateczny poziom przygotowania do zajęć. 

Ocena dopuszczająca 
 Uczeń rozwija cztery sprawności językowe w stopniu ograniczonym, bazując raczej na 

umiejętnościach nabytych we wcześniejszym stadium nauki. 
 Zna niektóre struktury gramatyczne i słownictwo nabyte w toku nauczania i używa ich, jednak 

czasami nawiązanie komunikacji jest niemożliwe. 
 W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka stosuje wypowiedzi bardzo proste i krótkie, 

oczekując podobnych ze strony rozmówcy. 
 Rzadko reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela. 
 Raczej nie jest w stanie zidentyfikować własnego błędu. 
 Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na niski poziom przygotowania do zajęć i 

niesystematyczność. 
Ocena niedostateczna 

 Uczeń nie opanował  wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi na 
poziomie grupy, w której się znajduje 

 Nie wykazuje chęci poprawy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela 
 
Dostosowanie kryteriów oceniania z języka angielskiego dla uczniów mających specyficzne trudności 
w nauce                    
Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 
specjalistycznej wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w 
uczeniu się lub deficyty rozwojowe, są obniżone. Dla uczniów, u których stwierdzono zaburzenia 
funkcji słuchowo – językowych, funkcji wzrokowo- przestrzennych, integracji percepcyjno- 
motorycznej i lateralizacji  i w przypadku inteligencji niższej niż przeciętna, dostosowuje się kryteria 
oceniania, dla każdego ucznia indywidualnie, na podstawie zaleceń z poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. W przypadku uczniów, u których stwierdzono 
zaburzenia funkcji słuchowo – językowych nauczyciel umożliwia uczniowi sprawdzenie jego wiedzy 
na podstawie innych kompetencji językowych, uczeń oceniany jest częściej z prac pisemnych.-W 
przypadku uczniów, u których stwierdzono zaburzenia funkcji wzrokowo- przestrzennych, uczeń 
oceniany jest częściej z wypowiedzi ustnych. 
- W przypadku uczniów, u których stwierdzono inteligencję niższą niż przeciętna, obniża się zakres 
ocenianej wiedzy do  minimum programowego. Zmniejsza się ilość słówek do zapamiętania. 
Odpytuje się po uprzedzeniu : kiedy i z czego dokładnie uczeń  będzie pytany. 
Wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ogranicza się do kilku krótkich, prostych zdań na 
dany temat. 



Przy ocenie prac pisemnych nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych. 
VIII 
1. Uczeń ma prawo odwoływać się od oceny śródrocznej i rocznej do Dyrektora Szkoły w przypadku 
naruszenia zasad proceduralnych PSO zgodnego z WSO Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Tryb. 


