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Przedmiotowe wymagania edukacyjne dla klas 4-8 szkoły podstawowej 

z języka angielskiego i niemieckiego. 
 OPRACOWANY NA PODSTAWIE:  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych. 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

 Wewnątrzszkolnego systemu oceniania Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie  
 Analizy dostarczonych orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczących uczniów 

kl. 4-7 . 
 

Spis treści: 
I Informacje o przedmiocie i o trybie jego prowadzenia. 

II Prawa i obowiązki ucznia 

III Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego i niemieckiego. 

1. Cele oceniania 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

a) formy 

b) częstotliwość 

c) zasady uzyskiwania oceny dopuszczającej i celującej z testów 

d) zasady ustalania oceny okresowej/rocznej 

e) zasady poprawiania ocen niedostatecznych 

f) zasady uzyskania oceny celującej na koniec okresu/roku szkolnego 

3. Sposoby informowania uczniów o wynikach ich osiągnięć szkolnych 

4. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach lub braku osiągnięć ucznia 

5. Ocenianie kryterialne 

a) kryteria oceny prac projektowych 

b) kryteria oceny prac pisemnych 

c) kryteria oceny wypowiedzi ustnych 

d) kryteria oceny czytania na głos 

e) kryteria oceny zeszytu 

6. Skala ocen obejmująca poszczególne sprawności (wymagania edukacyjne): 

a) gramatyka i słownictwo 

b) słuchanie 

c) mówienie 

d) pisanie 

7. Przeliczanie procentów na oceny. 

8. Zasady dotyczące postępowania i oceniania uczniów posiadających opinie PPP w 

sprawie dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

uczniów. 

IV Aneks do PWE z języka angielskiego i niemieckiego dotyczący kryterium ortograficznego. 

V Karta oceny opisowej z języka angielskiego i niemieckiego– karta osiągnięć ucznia. 

VI Tryb i warunki odwołania się od proponowanej oceny końcowej. 

 

I Informacje o przedmiocie i trybie jego prowadzenia. 
 Przedmiot język angielski i język niemiecki realizowany jest w klasach 4-8 na podbudowie 

nauczania początkowego (uczniowie zaczynają naukę języka już w klasie pierwszej).Materiał zawarty 

we wszystkich podręcznikach ma stymulować wszechstronny rozwój ucznia w zakresie rozwijania 
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wszystkich sprawności językowych, z naciskiem na umiejętność komunikowania się w języku 

angielskim i niemieckim. Wszystkie ćwiczone sprawności i umiejętności podlegają ocenie, choć z 

różną częstotliwością. 

II Prawa i obowiązki ucznia. 
 Uczeń ma prawo: 

 wybrać formę testu (pisemną lub ustną), jeżeli cierpi na jakiś rodzaj dysleksji; 

 za zgodą n-la, poprawiać oceny cząstkowe, które nauczyciel uzna za ważne, 

 negocjować z nauczycielem termin poprawy oceny niedostatecznej z testu oraz termin 

prezentacji ustnej, jeśli są ku temu ważne powody np. dłuższa nieobecność spowodowana 

chorobą, przy czym zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianej pracy 

klasowej/sprawdzianu.  

 zgłosić nauczycielowi języka angielskiego przed lekcją brak zadania domowego lub 

przygotowania do lekcji 3 razy w jednym okresie, a z j. niemieckiego - 2 razy. Nauczyciel 

wpisuje wtedy do e-dziennika skrót „np”. Każde nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania 

domowego czy niewykonanie innego zadania ustalonego z nauczycielem odnotowane w e-

dzienniku, które przekracza ustaloną wyżej liczbę skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu, 

 uzyskania od n-la komentarza ustnego lub w formie pisemnej dotyczącego danej pracy 

pisemnej/prezentacji ustnej i innych form pracy ucznia, oraz wskazań do dalszej nauki. 

 prosić nauczyciela o dodatkowe zadania w celu poprawienia oceny, pod warunkiem, że 

uczeń wykonuje na bieżąco wszystkie obowiązkowe zadania (w zeszycie przedmiotowym, 

zeszycie ćwiczeń i inne), oraz ma zaliczone prezentacje ustne; 

 uczestniczyć w dostępnych w ofercie szkoły zajęciach języka angielskiego i 

niemieckiego oraz konkursach i zgłaszać swoje pomysły na ciekawe konkursy, imprezy, lekcje 

tematyczne i powtórzeniowe. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

 prowadzić schludny, czytelny zeszyt przedmiotowy, najlepiej formatu A4 w kratkę, 

zawierający: datę, numer lekcji, temat oraz wszystkie notatki z lekcji; 

 wklejać do zeszytu wszystkie poprawione przez n-la prace pisemne i postępować wg 

wskazówek dotyczących tych prac; 

 posiadać na każdych zajęciach zeszyt przedmiotowy, książkę ucznia, ćwiczenia (jeśli są 

używane), wyposażony piórnik: niebieski lub czarny długopis, ołówek, gumkę, linijkę, klej, 

nożyczki oraz  kilka długopisów w innym kolorze; 

 systematycznie odrabiać wszystkie zadania domowe w zeszycie przedmiotowym, 

zeszycie ćwiczeń i inne, a w razie ich braku – uzupełnić je na kolejną lekcję i pokazać 

nauczycielowi do podpisu; 

 być przygotowanym z zasobu materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje; 

 w ciągu 2 dni uzupełnić notatki i nadrobić zaległości spowodowane nieobecnością na 

pojedynczych lekcjach; 

 w uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły nadrobić 

zaległości spowodowane nieobecnością trwającą dłużej niż 1 tydzień (notatki +wiedza); 

 poprawić każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub testu w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż w ciągu jednego tygodnia od momentu 

zapoznania się z oceną, chyba, że istnieją szczególne powody uzasadniające przedłużenie tego 

terminu o kolejny tydzień (choroba ucznia). Dotyczy to również nienapisanych prac klasowych, 

które uczeń zobowiązany jest napisać/zaliczyć na warunkach uzgodnionych z nauczycielem, 

również w ciągu jednego tygodnia od momentu powrotu do szkoły. Po tym terminie, uczeń traci 

prawo do poprawy oceny, natomiast nauczyciel ma prawo wpisać ocenę niedostateczną z testu. 

W razie niestawienia się ucznia w umówionym/przewidzianym terminie bez usprawiedliwienia, 

nauczyciel wstawia  ocenę niedostateczną, 
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III  Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego i niemieckiego: 

 
1.Cele oceniania: 

-oszacowanie postępów poszczególnych uczniów i ustalenie obszarów wymagających pracy 

wyrównawczej i pomocy; 

-ocena postępów klasy, co daje nauczycielowi wskazówki do dalszej pracy (np. zmiany  metod 

nauczania); 

-motywowanie uczniów do dalszej nauki, poprzez wskazanie czego się do danego momentu nauczyli; 

-ocena wydajności pracy nauczyciela; 

-przekazanie uczniowi i rodzicom obrazu postępów, aktywności i osiągnięć pod koniec  pewnej części 

programu nauki; 

- poprzez stosowanie elementów oceniania kształtującego - udzielanie uczniowi wskazówek 

dotyczących nauki, przekazanie informacji o tym co zrobił dobrze, co wymaga poprawy i jak powinien 

się dalej uczyć; 

- udzielanie wskazówek do planowania własnego rozwoju; 

- dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w nauce i o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

 

2.Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

a) Formy: 

 ustne- odpowiedzi na pytania nauczyciela, wypowiedzi ucznia na podany temat, czytanie 

 na głos, prezentacja dialogów; 

 pisemne- prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki, wypracowania; 

 praktyczne- przygotowanie i prezentacja scenek, prace projektowe, praca w parach i 

 grupach np. przygotowanie quizów. 

b) Częstotliwość: 

 test leksykalno-gramatyczny po zakończonej partii materiału, 

 sprawdziany – na bieżąco; 

 ustne odpowiedzi/prezentacje ustne/głośne czytanie na ocenę- przynajmniej  razy w 

jednym okresie; 

 zadania domowe w zeszycie przedmiotowym/zeszycie ćwiczeń – przynajmniej 1 raz w  

 okresie; 

 prace projektowe – 1 w jednym okresie, w zależności od zespołu klasowego; 

 praca na lekcji (ćwiczenia gramatyczno-leksykalne)- 1 raz w okresie; 

 aktywny udział w lekcji – po każdej lekcji aktywni uczniowie otrzymują plusy (5 

plusów=ocena bardzo dobra; 6 plusów=ocena celująca); 

 5 minusów = ocena niedostateczna. 

c) Zasady uzyskiwania oceny dopuszczającej i celującej z testów: 

 aby uzyskać ocenę dopuszczającą z testu uczeń musi poprawnie rozwiązać 

przynajmniej   35% zadań. Uczniowie z obniżonym poziomem wymagań muszą rozwiązać 

25% testu (zadania zaznaczone przez nauczyciela na teście ogólnym lub specjalnie dla nich 

przygotowane); 

 w celu uzyskania oceny celującej uczeń musi rozwiązać poprawnie minimum 90% zadań 

obowiązkowych i uzyskać przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi z zadań dodatkowych, 

przygotowanych specjalnie na ocenę celującą. Zadania te nie wykraczają poza zakres 

przerabianego materiału, ale obejmują cały przerobiony do tej pory materiał (gramatyczno-

leksykalny). Ma to zachęcić uczniów do ubiegania się o ocenę celującą na  okres lub koniec 

roku szkolnego i zapewnić wszystkim uczniom równe szanse. 

 uczniowie cierpiący na różne rodzaje dysleksji mogą wybrać odpowiedź ustną, 

obejmującą zakres materiału z testu, po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu innego niż 

test pisemny. W razie niestawienia się w umówionym terminie w celu zaliczenia partii 
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materiału, nauczyciel ma prawo wpisać ocenę niedostateczną. Jeśli uczeń przedstawi zwolnienie 

lekarskie z danego dnia, ustalony jest następny termin zaliczenia. 

d) Zasady ustalania oceny śródrocznej /rocznej: 

Ocena śródroczna/roczna jest ustalana na podstawie średniej ważonej,  jednakże nauczyciel może 

podwyższyć lub obniżyć ocenę, biorąc pod uwagę: pracę ucznia na lekcjach, jego zaangażowanie i 

wysiłek wkładany we własną naukę, systematyczność w odrabianiu zadań domowych, kreatywność 

podczas wykonywania prac projektowych czy przygotowywania scenek oraz rozwój umiejętności 

samodzielnego uczenia się. 

Progi ze średniej ważonej przedstawiają się następująco: 

1,8-2,59 – dopuszczający 

2,6-3,59 – dostateczny 

3,6-4,59 – dobry 

4,6 – 5,19 – bardzo dobry 

5,20 – 6,0 - celujący 

 

e) Zasady poprawiania ocen niedostatecznych: 

 

Uczeń ma obowiązek poprawiania każdej oceny niedostatecznej z testów w terminie 1 tygodnia od 

momentu jej otrzymania. Jest on zobowiązany do ustalenia z nauczycielem terminu poprawy i jego 

dotrzymania.  

Uczeń może skorzystać z dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela w dogodnym dla obojga terminie, 

pod warunkiem, że braki wiedzy nie są skutkiem braku uwagi na lekcjach (brak negatywnych uwag w 

dzienniku dotyczących zachowania). W razie niemożności poprawiania oceny niedostatecznej, 

nauczyciel informuje rodziców oraz pedagoga szkolnego o trudnościach ucznia w celu wspólnego 

rozwiązania problemu.  

W razie nieobecności ucznia na pracy klasowej, spowodowanej absencją w szkole trwającą minimum 5 

dni roboczych, ma on 1 tydzień, od momentu powrotu do szkoły, na uzupełnienie zaległości (wiedza i 

notatki) oraz na napisanie zaległej pracy. Jeśli uczeń nie stawi się na poprawę nauczyciel ma prawo 

wpisać ocenę niedostateczną. 

 

f) Zasady uzyskania oceny celującej na koniec okresu / roku szkolnego: 

Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który: 

 uzyskał średnią z testów powyżej oceny bardzo dobrej; 

 uzyskał średnią z pozostałych ocen powyżej 5.0; 

 wziął udział w przynajmniej 2 konkursach przedmiotowych w danym półroczu; 

 aktywnie uczestniczył w kółku przedmiotowym lub posiada wiedzę wykraczającą poza    

  zakres materiału, którą potrafi się wykazać w czasie lekcji; 

 pracował systematycznie przez cały podlegający ocenie okres; 

 opanował umiejętność posługiwania się słownikiem dwujęzycznym; 

 opanował podstawowe techniki samodzielnego uczenia się i wykorzystuje je w   

  przyswajaniu języka angielskiego/niemieckiego  

                        lub  

 wywiązał się z wszystkich postanowień zawartych w kontrakcie na ocenę celującą. 

 

 

3. Sposoby informowania uczniów o wynikach ich osiągnięć szkolnych: 
a) ustnie -  na bieżąco w ciągu roku szkolnego, jako komentarz/uzasadnienie przy wystawianiu 

oceny cząstkowej lub podczas pracy ucznia na lekcji/zajęciach koła, oraz podczas ustalania ocen 

okresowych (analiza kart ocen opisowych); 

b) pisemnie- w formie krótkich notatek pod pracami uczniów, oceny kształtującej w dzienniku 

elektronicznym; podczas uzupełniania kart ocen opisowych – dwa razy w roku. 

4. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach lub braku osiągnięć uczniów: 
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 a) ustnie-podczas drzwi otwartych, po zebraniach z rodzicami, w trakcie indywidualnych    

            spotkań, podczas rozmów telefonicznych; 

 b) pisemnie-uczniowie mają obowiązek pokazania rodzicom sprawdzonych przez nauczyciela   

            prac, które nie muszą zawierać oceny wyrażonej stopniem, tylko mogą zawierać elementy oce-   

            niania kształtującego np.  komentarz dotyczący jakości pracy, wskazówki do poprawy czy punk- 

            tację, a obowiązkiem rodzica jest podpisanie oceny niedostatecznej z testów/prac klasowych.   

           Innym sposobem informowania rodziców są notatki w zeszycie  przedmiotowym. 

 c) w e-dzienniku, na bieżąco. 

 

5. Ocenianie kryterialne: 
a)kryteria oceny prac projektowych. 

-ogólne: 

-poprawność językowa (gramatyka i wymowa)-45% 

-komunikatywność/sposób prezentacji -15% 

-zasób słownictwa – 20% 

-staranność wykonania -10% 

-własne pomysły; wkład pracy – 10% 

 -szczegółowe: 

Przed każdą pracą projektową uczniowie odnotowują wymagania na poszczególne oceny i tak np. w 

pracy projektowej pt. „Our country” wymagania, w zależności od poziomu zespołu klasowego,  mogą 

przedstawiać się następująco: 

 na ocenę dopuszczającą uczeń: rysuje kontury Polski, podpisuje najważniejsze miasta, rzeki, 

pasma górskie i wypisuje 10 cech krajobrazów; 

 na ocenę dostateczną uczeń: wykonuje wszystko j.w. + wypisuje środki transportu, nazwy 

budynków i pisze 5 zdań o wybranym mieście 

 na ocenę dobrą uczeń: wykonuje wszystko j.w. +opisuje 5 ciekawych miejsc w Polsce, po 5 

zdań o każdym; 

 na ocenę bardzo dobrą uczeń: wykonuje wszystko j.w. + porównuje różne części kraju  

używając przymiotników w stopniu wyższym – 10 zdań oraz pisze o 3 najważniejszych miastach – po 

10 zdań o każdym; 

 na ocenę celującą uczeń: wykonuje wszystko j.w. + 2 własne pomysły,np. krzyżówka, zagadki, 

quiz, bogate słownictwo, ciekawy sposób prezentacji, wysoka estetyka pracy. 

 b)kryteria oceny prac pisemnych: 

 gramatyka -20% 

 zasób słownictwa -20% 

 zgodność z tematem -20% 

 logika i organizacja pracy -15% 

 estetyka pracy-10% 

 odpowiednia długość i styl pracy -15% 

 c) kryteria oceny wypowiedzi ustnych 

 zgodność z tematem - 10%  

 użycie środków niewerbalnych (body language)-5% 

 wymowa: dźwięki, akcent, rytm, intonacja -35% 

 zasób słownictwa -30% 

 struktury gramatyczne -10% 

 płynność -10% 

-w parach/grupach: 

komunikacja interaktywna (umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych)-40% 

wymowa-25% 

poprawność (gramatyka, styl)-15% 

słownictwo -10% 

płynność -10% 
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 d) kryteria oceny czytania na głos: 

9. wymowa-35% 

10. stosowanie znaków interpunkcyjnych-25% 

11. odpowiednia głośność-15% 

12. intonacja-15% 

13. tempo-10% 

 e) kryteria oceny zeszytu 

 systematyczność, dokładność w zapisie notatek z lekcji-80% 

 estetyka-20% 

 

Uwaga – wszelkie prace noszące znamiona plagiatu/niesamodzielności uczniów skutkują oceną 

niedostateczną. 

 

6. Skala ocen na poszczególne sprawności (wymagania edukacyjne): 
a) Gramatyka i słownictwo 
 

6  Zna i używa słownictwo i struktury gramatyczne wykraczające poza ćwiczony materiał. Z łatwością 

rozumie znaczenie nowych wyrazów z kontekstu. 

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 większości 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 Dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa. Nie potrafi ułożyć prostego zdania. 
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b) Słuchanie 
 

6 Potrafi napisać ze słuchu proste teksty/słowa piosenek. 

5 Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 

Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w 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 czasem 

rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 
Potrafi rozróżnić większość dźwięków . 
Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 

2 Potrafi od czasu dc czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów Potraf: zrozumieć 

kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach.. 
Potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. 
Potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 

Potrafi rozróżnić niektóre dźwięki. 
Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub 
podpowiedzi. 

1 Potrafi wydobyć znikomą ilość potrzebnych informacji, ale przekształcenie ich w formę pisemną 
sprawia mu duże trudności. 
Zawsze potrzebuje pomocy, aby zrozumieć polecenia nauczyciela. 

 
       c) Mówienie 
 

6 Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość przy użyciu bogatego słownictwa, z zachowaniem 
odpowiedniej intonacji. 
Umie w naturalny sposób włączyć się do rozmowy i wyrazić swoje zdanie Używa strategii 

komunikacyjnych dostosowanych do sytuacji.. 

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 zrozumieć bez trudności. 

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 dla wyrażania myśli i idei. 

Umie zazwyczaj naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. 

Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności. 
3 Czasem potrafi z powodzeniem 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 zabierać głos w rozmowie Można go zazwyczaj zrozumieć. 
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2 Czasami 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 i idei. 

Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie 

Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością. 

1 Rzadko potrafi przekazać wiadomość. Zawsze się waha. 

Nie zabiera głosu w rozmowie. Rzadko można go zrozumieć 

 

       d) Pisanie 

6 Potrafi przekazać informacje pisemne samodzielnie, bez podanego wzoru. Jego prace cechuje 
duża kreatywność, bogaty zasób słownictwa i różnorodność struktur gramatycznych. Potrafi 
ukierunkować swoje wysiłki na jasność sformułowań i czytelny przekaz komunikatu. 

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

spójny zorganizować tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o 
odpowiedniej długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

4 Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Pisze 
teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne 

punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca. Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od 
wymaganej długości. Używa przeważnie prawidłowej 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 większość 

istotnych punktów. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej 
długości Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

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 Używa głównie niepoprawnej pisowni i interpunkcji. Prace rzadko zorganizowane są w sposób 
logiczny. Prace na ogół są zbyt krótkie i nie związane z tematem. 

 

e) Czytanie 

 
6 Prawie zawsze potrafi bezbłędnie odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu. 

5 Najczęściej potrafi bezbłędnie odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu. 

4 Zazwyczaj potrafi bezbłędnie odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu. 

3 Czasami potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu. 

2 

 

Rzadko potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu 

1 Nigdy nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu. 

 

Inne umiejętności (tylko na ocenę celującą): 

 Widzi potrzebę znajomości języka angielskiego/niemieckiego. 

 Potrafi przejąć znaczną część odpowiedzialności za własną naukę i jej efekty. 

 Traktuje stopnie jak informację zwrotną na temat efektów własnej pracy oraz 
wskazówkę do dalszej nauki, nie zaś jako narzędzie kary lub nagrody. 

 Potrafi indywidualizować swój tok nauki w sytuacjach, w których jego poziom 
znajomości języka wykracza poza program realizowany w klasie (jest gotowy do 

samodzielnej pracy z dodatkowymi materiałami). 
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Powyższe wymagania edukacyjne są ogólnymi wytycznymi oceniania. Szczegółowe treści 

dotyczące wymagań edukacyjnych z rozbiciem na poszczególne umiejętności zawarte są w 

rozkładzie materiału (planie wynikowym) pod nazwą „Kryteria oceniania”. Są one zgodne z 

dopuszczonym do realizacji w danej klasie programem nauczania i podstawą programową  

kształcenia ogólnego – język angielski/niemiecki. Znajdują się w sali lekcyjnej i mogą być 

udostępnione do wglądu zarówno na prośbę rodzica jak i ucznia. 
IV Aneks do PWE z języka angielskiego/niemieckiego dotyczący kryterium ortograficznego. 

1. W ocenianiu prac pisemnych brane jest również pod uwagę kryterium poprawności ortograficznej w zapisie 

wyrazów w języku polskim. 

2. Uczeń w każdej pracy pisemnej (praca klasowa, test. wypracowanie itd.) uzyskuje dodatkowy punkt za 

poprawność ortograficzną. 

3. Jeżeli uczeń popełni 3 i więcej błędów ortograficznych/interpunkcyjnych w w/w pracach pisemnych, nie 

może on uzyskać oceny celującej z danej pracy, pomimo maksymalnej ilości punktów. 

4. Kryterium to nie wpływa jednak na zaliczenie danej partii materiału tj. jeżeli uczeń uzyska wymaganą 

minimalną ilość punktów konieczną do zaliczenia danej partii materiału na ocenę dopuszczająca a popełni 

przy tym błędy ortograficzne - praca zostaje mimo to zaliczona. 

5. W klasach 1-7  wagi od 1 do 3 ocen cząstkowych: 

waga 3- praca klasowa, testy dignozujące, praca i aktywność na lekcji /zajęciach pozalekcyjnych 

waga 2- sprawdzian, odpowiedź ustna, projekt, współudział w prowadzeniu zajęć,  
waga 1- kartkówka, zadanie domowe, praca w grupach na lekcji, inne formy aktywność edukacyjnej 

ucznia. 
 

7. Przeliczanie procentów na oceny – prace klasowe/testy:  

Procenty Oceny 

0-34 1 

35-40 

41-49 

2 

2+ 

50-59 

60-69 

3 

3+ 

70-79 

80-89 

4 

4+ 

90-95 5 

96-100  6 

Uczniowie z obniżonym poziomem wymagań-25 % na ocenę dopuszczającą. 

 

Kartkówki/sprawdziany na 20 punktów oceniane są następująco: 

 

19 pkt-20 pkt -5 

18 pkt – 4+ 

16-17 pkt – 4 

15 pkt – 3+ 

13-14 pkt – 3 

11 pkt -12 pkt -2+ 

9 pkt-10 pkt – 2 

 

Kartkówki/sprawdziany na 15 punktów oceniane są następująco: 

 

15 pkt – 5 

14 pkt – 4+ (93%) 

11.5 -13 pkt – 4 (od 80%) 

10-11 pkt – 3+ (73%) 
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9 pkt – 3 (60%) 

8 pkt – 2+ (53%) 

6 -7 pkt – 2 (od 40%) 

 

Kartkówki/sprawdziany na 10 punktów są oceniane następująco: 

10 pkt – 5 

9 pkt – 4+ 

8 pkt – 4 

7 pkt – 3+ 

6 pkt – 3 

5 pkt - 2 

 

Kartkówki/sprawdziany na 5 punktów są oceniane: 

5 pkt - 5 

4 pkt - 4 

3pkt – 3 

2 pkt – 2 

0-1 pkt - 1 

 

8. Zasady dotyczące uczniów posiadających opinie PPP w sprawie dostosowania wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów oraz 

uczniów z upośledzeniem umysłowym i dysleksją rozwojową. 
 

 Uczeń z opinią z PPP na temat specyficznych trudności w uczeniu się, pisze testy gramatyczno-

leksykalne/prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich potrzeb i 

możliwości. Szczegóły dostosowania są zawarte w indywidualnych kartach dostosowań 

uczniów. 

 Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczy się według odrębnego programu 

specjalnego, zgodnego jednak z programem nauczania języka dla klas IV-VII. Wyszczególnione 

są treści programowe, które uczeń powinien opanować. Oceniany jest zgodnie z wkładem pracy 

i wysiłkiem proporcjonalnym do swoich możliwości. Może on otrzymać ocenę bardzo dobrą, 

jeżeli spełni postawione mu wymagania. 

 Uczniowie posiadający opinię stwierdzającą dysleksję rozwojową mają wydłużony czas pracy 

na pracach klasowych, sprawdzianach, mogą wybrać formę odpowiedzi pisemną lub ustną (pod 

warunkiem, że dotrzymają terminu zaliczenia), nauczyciel nie bierze pod uwagę niestarannego 

pisma, ale wykazuje  się cierpliwością przy odczytywaniu prac pisemnych. Nie bierze też pod 

uwagę błędów literowych. Upewnia się, że uczeń zrozumiał polecenie, a w razie potrzeby 

powtarza je po polsku. 
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- V Karta oceny opisowej z języka angielskiego i niemieckiego– karta osiągnięć ucznia: 
nazwisko:                  klasa: 
                                                                         
Skala osiągnięć: Z – znakomicie, B – bardzo dobrze, D – dobrze, W – wystarczająco, P – próbuje, N – nie potrafi 
Skala wysiłku ze strony ucznia: BD – bardzo duży, D – duży, Ś – średni, M – mały, Ż – żaden; uczeń nie podejmuje próby 
 

Mówienie Osiągnięcia ucznia Wysiłek, jaki wkłada 

uczeń 
Uczeń:   

- powtarza za wzorem   

- odpowiada na pytania   

- zadaje pytania   

- samodzielne wypowiada się na podany temat   

- przedstawia przygotowane z kolegami  scenki,  dialogi   

- aktywnie uczestniczy w grach  językowych   

 
Rozumienie ze słuchu Osiągnięcia ucznia Wysiłek, jaki wkłada 

uczeń 
Uczeń:   

- rozumie polecenia  nauczyciela   

- rozumie sens prostych  
  sytuacji komunikacyjnych 

  

- rozumie poprawne wypowiedzi  kolegów   

- potrafi wyszukać szczegółowe informacje w dialogach   

 
Czytanie Osiągnięcia ucznia Wysiłek, jaki wkłada 

uczeń 
Uczeń:   

- czyta głośno ze zrozumieniem   

- czyta cicho ze zrozumieniem   

- odszukuje w tekście odpowiedzi na podane pytania i inne informacje  
  szczegółowe 

  

- czyta samodzielnie czasopisma,  książeczki, odpowiednie strony  
  internetowe w języku angielskim i niemieckim, poezję, itd. 

  

 
Pisanie Osiągnięcia ucznia Wysiłek, jaki wkłada 

uczeń 
Uczeń:   

- pisze czytelnie    

- pisze poprawnie ortograficznie   

- pisze poprawnie gramatycznie   

- tworzy wypowiedzi pisemne według wzoru   

- tworzy własne wypowiedzi pisemne na określony temat   

- przepisuje poprawnie z tablicy, SB lub WB   

- prowadzi estetyczny zeszyt przedmiotowy, zawierający wszystkie  
  niezbędne notatki 

  

 
Praca na lekcji Osiągnięcia ucznia Wysiłek, jaki wkłada uczeń 
- indywidualna   

- w parach   

- w grupach   

 
Uczeń posiada Poniżej poziomu Zgodny z poziomem Powyżej poziomu 
zakres słownictwa:    
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VI  TRYB I WARUNKI ODWOŁANIA SIĘ OD PROPONOWANEJ OCENY 
1. Uczeń ma prawo do składania odwołania od przewidywanej oceny rocznej/końcowej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, gdy jego zdaniem lub jego Rodziców jest 

zaniżona. Odwołanie musi mieć formę pisemną z uzasadnieniem i kierowane jest do Dyrektora 

Szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną. 

2. Dyrektor rozpatruje zasadność odwołania poprzez sprawdzenie spełnienia przez ucznia poniższych 

warunków odwołania:  

a) napisanie wszystkich prac klasowych, sprawdzianów i testów (bez względu na termin), 

b) poprawienie wszystkich ocen niedostatecznych z prac pisemnych i prezentacji ustnych, 

c) wykonanie wszystkich prac zadanych przez nauczyciela, 

d) nieprzekroczenie liczby zgłoszonych nieprzygotowań do lekcji, 

e) korzystanie ze wsparcia nauczyciela na konsultacjach, 

f) w przypadku ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną na I okres, opanowanie przez 

niego treści z I okresu, w sposób uzgodniony z nauczycielem,  
3. Dyrektor w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku do sekretariatu Szkoły) 

informuje na piśmie ucznia i jego Rodziców o decyzji i ewentualnym wyznaczonym terminie (dniu), 

czasie i miejscu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w 

zakresie danych zajęć edukacyjnych. 

4. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza komisja powołana przez 

Dyrektora w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń – wpłynięcia do Szkoły pisemnego 

wniosku ucznia lub jego Rodziców.  

5. W skład komisji wchodzą nauczyciel uczący danego przedmiotu oraz nauczyciel tego samego lub 

pokrewnego przedmiotu lub Dyrektor bądź wicedyrektor Szkoły. 

6. Sprawdzian przeprowadza w formie ustnej i pisemne. Zadania obejmują treści realizowane w 

danym roku szkolnym i przygotowane są przez nauczyciela przedmiotu. 

7. Pozytywny wynik (ocena wyższa od przewidywanej) uzyskany w wyniku przeprowadzonej 

procedury odwoławczej zobowiązuje nauczyciela do zmiany przewidywanej oceny rocznej na ocenę 

uzyskaną w wyniku sprawdzianu.  

8. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: 

9. a) imię i nazwisko ucznia, klasę, 

b) termin egzaminu, 

c) pytania egzaminacyjne, 

d) ocenę, o którą ubiegał się zdający, 

e) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub sposobie wykonania ćwiczeń, 

f) ocenę ustaloną w wyniku egzaminu. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia ze sprawdzianu. Protokół przechowuje się w teczce 

nauczyciela do ukończenia przez ucznia nauki w Szkole. 

Procedura odwoławcza powinna zakończyć się 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

Ustalona w tym trybie ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, za wyjątkiem oceny 

„niedostateczny”, która może być zmieniona w trybie egzaminu poprawkowego lub, jeżeli ocena 

została wystawiona niezgodnie z obowiązującym prawem, w trybie odwoławczym określonym w 

odrębnych przepisach. 


