
Przedmiotowy system oceniania z  j. angielskiego i niemieckiego 

Przygotowanie do lekcji

Uczeń przygotowany do lekcji ma odrobione zadanie domowe, nauczył się do odpowiedzi 
ustnej/ kartkówki  (3 ostatnie tematy), ma wszystkie materiały potrzebne do pracy na lekcji. 
Czasem oprócz podręcznika i ćwiczeń nauczyciel prosi o przyniesienie innych materiałów, 
które będą potrzebne do pracy. Uczeń nieprzygotowany nie spełnia tych warunków.

Uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań w semestrze. Zgłasza nieprzygotowanie na początku 
lekcji.

Klasy IV-VIII

I.   Sprawdziany i kartkówki

Sprawdzian musi być  zapowiedziany przez nauczyciela przynajmniej tydzień wcześniej i 
wpisany do dziennika elektronicznego. Nauczyciel podaje zakres materiału, który obowiązuje
na sprawdzianie. Kartkówka nie musi być zapowiedziana, ale nie może zawierać więcej 
materiału niż 3 ostatnie lekcje.

Uczeń ma obowiązek napisać każdy sprawdzian. Jeśli uczeń był nieobecny, musi ustalić 
termin napisania zaległego sprawdzianu, ma na to 2 tygodnie. 

Po nieobecności można napisać dłuższą kartkówkę  lub nauczyciel odpytuje ucznia z danego 
tematu ustnie.

Raz w semestrze uczeń ma prawo poprawić dowolną ocenę z dowolnego sprawdzianu. Ma na 
to czas do 2 tygodni przed wystawianiem ocen końcowych.

Kartkówek nie poprawiamy.

II. Nieobecności ucznia
Jeśli uczeń był chory- przynajmniej 3 dni – i ma zaległości, to po powrocie do 
szkoły ma tydzień „ochronny”. Ma czas na nadrobienie materiału, uzupełnienie 
notatek i zadań w ćwiczeniach. Nie będzie w tym tygodniu pytany, nie pisze 
kartkówki, nie zgłasza braku zadania.

        

III. Praca na lekcji

Za pracę na lekcji uczeń może otrzymywać plusy.  5 plusów to ocena bardzo dobra. Za brak 
pracy na lekcji uczeń otrzymuje minusy. Czwarty minus skutkuje oceną niedostateczną. 



System oceniania kl. IV-VIII

Przy ocenie ucznia bierze się pod uwagę:

a) umiejętność mówienia
b) umiejętność rozumienia ze słuchu
c) umiejętność rozumienia tekstu czytanego
d) umiejętność pisania
e) znajomość słownictwa
f) znajomość gramatyki
g) aktywność na lekcji
h) wykonanie pracy domowej
i)  zaangażowanie w przygotowanie materiałów lub wiadomości dodatkowych na dany 

temat
j) Udział w konkursach

Wiedza i umiejętności ucznia są sprawdzane poprzez:

a) odpowiedzi  ustne obejmujące trzy ostatnie tematy (waga ocen 3)
b) kartkówki  (waga ocen 3)
c) sprawdziany obejmujące większy zakres materiału np. jeden lub dwa działy (waga 

ocen 5)
d) praca ucznia na zajęciach/aktywność/ (waga ocen 1)
e) krótkie prace pisemne, zadania z zeszytu ćw. (waga ocen 1)
f) dłuższe prace pisemne na zajęciach (waga 3)
g) projekty, prezentacje (waga 1-4)
h) zadania domowe (waga 1)

Progi  procentowe przy ocenianiu sprawdzianów:

0-29% ocena niedostateczna(1)

30-49% ocena dopuszczająca  (2)

50-74% ocena dostateczna (3)

75-86% ocena dobra (4)

87-95% ocena bardzo dobra(5)

96-100% ocena celująca (6)

Progi procentowe dla uczniów z orzeczeniem PPP:

0-19% ocena niedostateczna (1)



20-39% ocena dopuszczająca (2)

40-54% ocena dostateczna (3)

55-70% ocena dobra (4)

71-89% ocena bardzo dobra (5)

90-100% ocena celująca (6)

Kryteria  oceny  wypowiedzi  ustnej

Ocena celująca

Wypowiedź ucznia jest bardzo płynna, wyczerpująca temat, interesująca, kreatywna. Uczeń 
używa bogatego słownictwa, wyrażeń idiomatycznych, stosuje trudne struktury gramatyczne, 
ma bardzo dobrą wymowę.

Ocena bardzo dobra

Wypowiedź ucznia jest płynna, wyczerpująca temat, interesująca. Uczeń operuje bogatym 
słownictwem, używa trudniejszych struktur gramatycznych. Nieliczne błędy nie zakłócają 
komunikacji. Dobra wymowa.

Ocena  dobra

Wypowiedź  ucznia jest zadowalająca i poprawna. Zawiera podstawowe słownictwo i 
struktury gramatyczne. Nieliczne błędy nie zakłócają komunikacji; wymowa jest poprawna, 
zdarzają się błędy fonetyczne.

Ocena dostateczna

Wypowiedź ucznia jest mało płynna, z częstymi przerwami. Jest mało interesująca, nie 
wyczerpuje tematu, z wielokrotnymi powtórzeniami. Uczeń posługuje się ubogim 
słownictwem, stosuje podstawowe struktury gramatyczne z licznymi błędami, które zakłócają
w niewielkim stopniu komunikację. Występują błędy  w wymowie.

Ocena dopuszczająca

Wypowiedź ucznia jest mało płynna, niesamodzielna, nieadekwatna do zadanego tematu. 
Uczeń ma ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy gramatyczne i fonetyczne, które 
zakłócają w znacznym stopniu komunikację.



Ocena niedostateczna

Brak płynności , wypowiedź niezrozumiała. Używane  słownictwo jest bardzo ubogie i 
stosowane z bardzo licznymi błędami. Liczne błędy wykluczają komunikację.

POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE  

OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

Celująca 
6

kryteria oceniania jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto 
wiedza i umiejętności ucznia wykraczające poza program 
nauczania; ocenę celującą otrzymują laureaci konkursów i 
olimpiad językowych.

Bardzo dobra 
5

ocenę otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w 
programie nauczania, wykazuje się samodzielnością w 
zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aktywnie uczestniczy w 
procesie dydaktycznym, inicjuje proces samokształcenia; 

Uczeń: a) płynnie czyta; b) płynnie mówi - formułuje 
wypowiedzi na tematy z życia codziennego, udziela 
odpowiedzi, stawianie pytania, - sprawnie posługuje się 
słownictwem; c) rozumie i odtwarza usłyszane wiadomości; d) 
bezbłędnie formułuje wypowiedzi pisemne, zgodne z 
tematem, stosując bogate słownictwo; e) potrafi korzystać ze 
słownika dwujęzycznego; f) estetycznie i systematycznie 
prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia.

Dobra 
4

ocenę otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował 
wiadomości zawarte w programie nauczania, ale nie będzie to
miało wpływu na poznanie dalszych treści kształcenia;

 Uczeń: a) poprawne czyta i rozumie tekst; b) mówi z 
zastosowaniem prawidłowych zasad wymowy - formułuje 
proste wypowiedzi, - podtrzymuje i kończy rozmowy na 



tematy z życia codziennego; c) rozumie sens prostych 
wypowiedzi; d) potrafi napisać krótki tekst, dyktando stosując 
prawidłową pisownię i interpunkcję; e) potrafi korzystać ze 
słownika dwujęzycznego; f) estetycznie i systematycznie 
prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia.

Dostateczna 
3

uczeń opanował treść i umiejętności ujęte w podstawie 
programowej, z minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje 
typowe problemy 

Uczeń: a) poprawnie odczytuje tekst; b) poprawnie mówi z 
uwzględnieniem zasad wymowy, zapewniających właściwe 
zrozumienie (dopuszczalne błędy gramatyczne nie 
zakłócające rozumienia); c) właściwie reaguje językowo na 
prostą wypowiedź rozmówcy; d) potrafi odtworzyć wyuczone 
odpowiedzi posługując się częściowo poprawnym językiem; e)
potrafi zadawać proste pytania i udzielać prostych 
odpowiedzi, które są chaotyczne i niespójne; f) potrafi napisać
krótki tekst, dyktando popełniając błędy; g) potrafi korzystać 
ze słownika dwujęzycznego; h) estetycznie prowadzi zeszyt 
przedmiotowy i ćwiczenia.

Dopuszczająca
2

uczeń opanował treści i umiejętności ujęte w podstawie 
programowej w stopniu minimalnym, z pomocą n-la 
rozwiązuje proste zadania 

Uczeń: a) czyta z pomocą n-la proste teksty; b) z pomocą n-la 
buduje proste zdania (przy wypowiedzi popełnia błędy); c) z 
pomocą n-la reaguje na proste polecenia; d) zadaje proste 
pytania i udziela prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i 
niespójne; e) rozróżnia niektóre dźwięki; f) rozumie sens 
prostych słów, często z pomocą słownika; i) w miarę swoich 
możliwości estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i 
ćwiczenia

Niedostateczny

1

uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych 
w podstawie programowej na poziomie minimalnym; 
popełnia rażące błędy językowe; jego baza leksykalna 
uniemożliwia porozumiewanie, a braki w wiadomościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w 



stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności; nie 
spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.

Oceny końcowe

Pod uwagę brane są wszystkie oceny ucznia według ich wagi.

Aby uczeń mógł uzyskać ocenę celującą na koniec semestru  lub roku szkolnego  powinien 
uzyskać średnią  co najmniej 4,9, otrzymać z przynajmniej jednego sprawdzianu w semestrze 
ocenę celującą lub zostać laureatem (80%) językowego konkursu.

Przy wystawianiu oceny końcowo rocznej nauczyciel bierze pod uwagę średnią ważoną, jak 
również ma możliwość podwyższenia oceny uczniowi, który w ciągu roku szkolnego wykazał
się szczególną pracą i zaangażowaniem.

Klasy I-III

I .Celem oceny jest dostarczenie uczniom i ich opiekunom informacji na temat osiągniętych 
umiejętności i zdobytych wiadomości.

Ocena śródroczna i roczna jest na pierwszym etapie edukacyjnym opisowa.

II. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności na języku niemieckim

1. Odpowiedź ustna, aktywność, praca na lekcji ; krótkie rozmówki, opisy obrazków, 
słownictwo, wierszyki, piosenki, rymowanki, reakcja na polecenia nauczyciela na 
proste polecenia w języku angielskim/niemieckim.

2. Ćwiczenia kontrolne; po zrealizowaniu rozdziału nauczyciel sprawdza opanowanie 
materiału przez ucznia za pomocą ćwiczeń podsumowujących.  Uczniowie otrzymują 
za te ćwiczenia oceny.

3. Zadania domowe; ćwiczenia z podręcznika.
4. Czytanie;  nauczyciel  sprawdza umiejętność  czytania pojedynczych wyrazów lub 

zwrotów. Są  to wyrazy i zwroty obecne w podręczniku.


