
Przedmiotowe	zasady	oceniania	z	języka	angielskiego	w	klasach	IV-VIII	

Szkoły	Podstawowej	nr	143	w	Łodzi	

Poniższe	zasady	są	zgodne	z	zapisami	Statutu	Szkoły	Podstawowej	Nr	143.	

Na	 pierwszej	 lekcji	 języka	 angielskiego	 w	 nowym	 roku	 szkolnym	 każdy	 uczeń	 klas	 IV--VIII	

otrzymuje	 wyciąg	 z	 przedmiotowych	 zasad	 oceniania.	 Zapoznanie	 i	 zaakceptowanie	 zasad	 zostaje	

potwierdzone	podpisem	ucznia	oraz	rodzica.	Dokument	zostaje	wklejony	na	pierwszą	stronę	zeszytu	

przedmiotowego.	

I.	ZASADY	WSPÓŁPRACY	NAUCZYCIELA	Z	UCZNIEM:	

1. Zasada	uczciwości:	

a. szanujemy	swój	czas	 i	czas	 innych	–	nauczyciel	 i	uczniowie	przychodzą	na	 lekcję	

przygotowani;	

b. uczniowie	dbają	o	zeszyt	przedmiotowy	i	książki;	

c. nieprzygotowanie	do	zajęć	 (brak	 zeszytu/książek/pracy	domowej	 itp.)	uczniowie	

zgłaszają	przed	lekcją	–	za	każde	nieprzygotowanie	otrzymują	minus,	trzeci	minus	

skutkuje	oceną	niedostateczną	z	aktywności;	

d. braki	 wynikające	 z	 nieobecności	 uczniowie	 uzupełniają	 na	 następne	 zajęcia	

(w	 razie	 dłuższej	 nieobecności	 usprawiedliwionej	 termin	może	 ulec	wydłużeniu	

po	ustaleniu	z	nauczycielem);	

e. sprawdziany	 po	 każdym	 dziale	 są	 zapowiadane	 z	 co	 najmniej	 tygodniowym	

wyprzedzeniem,	 informacja	 pojawia	 się	 w	 Librusie,	 zakres	 materiału	 jest	

podawany	do	zeszytu	przedmiotowego	lub	w	Librusie;	

f. ocenę	niedostateczną	z	testu	należy	poprawić	w	ciągu	dwóch	tygodni	od	oddania	

sprawdzonych	prac,	w	terminie	ustalonym	z	nauczycielem;		

g. uczniowie	nieobecni	na	sprawdzianie	mają	obowiązek	zgłosić	się	do	nauczyciela	

w	 celu	ustalenia	 terminu	napisania	 zaległego	 testu;	 test	należy	napisać	w	ciągu	

dwóch	tygodni	od	powrotu	do	szkoły;	

h. kartkówki	nie	muszą	być	zapowiadane;	

i. każdą	ocenę	ze	sprawdzianu/uwagę	uczniowie	przekazują	do	podpisu	rodzicom.	

2. Zasada	aktywności:	

a. uczniowie	starają	się	jak	najwięcej	mówić	po	angielsku;	

b. uczniowie	 biorą	 czynny	 udział	 w	 zajęciach	 –	 za	 aktywność	 podczas	 lekcji	

otrzymują	plus,	za	pięć	plusów	ocenę	bardzo	dobrą	z	aktywności;	



c. uczniowie	 pracują	 systematycznie,	 maksymalnie	 wykorzystują	 czas	 na	 lekcji	 –	

aktywna	 praca	 grupy	 skutkuje	 mniejszą	 ilością	 ćwiczeń	 zadanych	 do	 pracy	

w	domu;	

d. na	oceną	śródroczną	 i	 roczną	mają	wpływ	nie	tylko	oceny,	 lecz	także	aktywność	

i	zaangażowanie	uczniów;	ocena	śródroczna	i	roczna	nie	są	średnią	arytmetyczną	

ocen	cząstkowych;	

II.	SPRAWNOŚCI	PODLEGAJĄCE	OCENIE	W	KLASACH	IV-VIII:	

1. Mówienie.	

2. Czytanie.	

3. Rozumienie	tekstu	czytanego.	

4. Rozumienie	ze	słuchu.	

5. Pisanie	krótkiego	tekstu.	

6. Znajomość	pisowni.	

7. Znajomość	struktur	gramatycznych.	

8. Znajomość	słownictwa.	

9. Umiejętność	pracy	w	grupie	(projekt).	

10. Aktywność	na	zajęciach	i	poza	nimi	(np.	udział	w	konkursach,	praca	na	lekcji,	praca	domowa).	

III.	FORMY	OCENIANIA	POSTĘPÓW	UCZNIA	W	KLASACH	IV-VIII:	

1. Ustne:	

a. 	 rozmowy	w	parach	 lub	małych	 grupach	 sprawdzające	 umiejętność	 komunikowania	

się	w	określonych	sytuacjach,		

b. indywidualna	odpowiedź	ustna	(znajomość	słownictwa/krótka	rozmowa),		

c. czytanie	dłuższego	tekstu	w	języku	angielskim.	

2. Pisemne:	

a. 	 testy	 sprawdzające	 umiejętność	 czytania	 ze	 zrozumieniem,	 słuchania	 ze	

zrozumieniem	 oraz	 znajomość	 słownictwa	 i	 struktur	 gramatycznych	 po	 każdym	

rozdziale	z	podręcznika	(w	kl.VIII	po	2	rozdziałach);	

b. kartkówki	–	jedna	lub	dwie	z	każdego	rozdziału	podręcznika;	

c. krótka	wypowiedź	pisemna	–	minimum	2	razy	w	semestrze;	

d. praca	domowa	–	w	zeszycie	ćwiczeń,	zeszycie	przedmiotowym	lub	na	karcie	pracy.	

3. Inne:	

a. Projekt	indywidualny	lub	grupowy,	praca	w	grupie	–	minimum	raz	w	semestrze;	

b. aktywność	–	oceniana	na	bieżąco	na	podstawie	ilości	zdobytych	„+”	i	„-”:	

5	 plusów	 =	 5	 za	 aktywność	 (plus	 można	 otrzymać	 za	 aktywny	 udział	 w	 lekcji	 lub	

przygotowanie	materiałów	z	danego	tematu	dla	klasy);	

3	minusy	=	1	z	aktywności	(minus	można	otrzymać	za	nieprzygotowanie	do	lekcji).	



IV.	KRYTERIA	OCENIANIA	WYPOWIEDZI	USTNYCH	ORAZ	SPRAWDZIANÓW	W	KLASACH	IV-VIII:	

1. Kryteria	oceniania	wypowiedzi	ustnych:	

a. ocena	 celująca:	 uczeń	 wypowiada	 się	 bezbłędnie	 używając	 zwrotów	 i	 konstrukcji	

gramatycznych	 wykraczających	 poza	 treści	 objęte	 programem	 nauczania,	 posiada	

pełną	swobodę	wypowiedzi;	

b. ocena	bardzo	dobra:	uczeń	wypowiada	się	bez	pomocy	nauczyciela,	wypowiedź	 jest	

poprawna	 pod	 względem	 merytorycznym	 i	 językowym,	 prezentuje	 szeroki	 zasób	

słownictwa;	

c. ocena	dobra:	uczeń	przeważnie	wypowiada	się	samodzielnie,	potrafi	mówić	spójnie,	z	

lekkim	 wahaniem,	 zasób	 słownictwa	 nie	 jest	 pełny,	 ale	 uczeń	 potrafi	 zastąpić	

brakujące	 słowo	 innym,	 występują	 niewielkie	 uchybienia	 w	 stosowaniu	 konstrukcji	

gramatycznych;	

d. ocena	 dostateczna:	 uczeń	 stosuje	 względnie	 poprawnie	 proste	 konstrukcje	

gramatyczne	oraz	posługuje	się	podstawowym	zasobem	słownictwa,	swą	wypowiedź	

formułuje	z	niewielką	pomocą	nauczyciela;	

e. ocena	 dopuszczająca:	 uczeń	 potrafi	 sformułować	 wypowiedź	 jedynie	 z	 pomocą	

nauczyciela,	zna	zasady	stosowania	podstawowych	konstrukcji	gramatycznych,	ale	ma	

problemy	 z	 ich	użyciem	w	praktyce	komunikacyjnej;	występują	braki	w	 słownictwie	

podstawowym,	rzadko	próbuje	zabierać	głos	w	rozmowie;	

f. ocena	 niedostateczna:	 uczeń	 nie	 jest	 w	 stanie	 sformułować	 wypowiedzi	 nawet	 za	

pomocą	 nauczyciela,	 wykazuje	 znaczne	 braki	 w	 opanowaniu	 materiału	

gramatycznego	i	podstawowego	słownictwa.	

2. Kryteria	oceniania	sprawdzianów:	

a. Uczeń	klas	IV-VII	ze	sprawdzianu	po	każdym	dziale	otrzymuje	3	oceny:	ze	znajomości	

słownictwa	i	struktur	gramatycznych,	z	czytania	ze	zrozumieniem	oraz	ze	słuchania	ze	

zrozumieniem;	

b. Uczeń	 klasy	 VIII	 otrzymuje	 ze	 sprawdzianu	 obejmującego	 materiał	 2	 działów	

podręcznika	jedną	ocenę.	

c. Punktacja	sprawdzianów	jest	zgodna	ze	Statutem	SP	143:	

100%	+	zadanie	EXTRA	celujący	

99%-90%	bardzo	dobry	

89%-75%	dobry	

74%-60%	dostateczny	

59%-45%	dopuszczający	

44%	i	mniej	-	niedostateczny	

3. Waga	ocen:	



	 	 	 	 	 	 	 Opracowanie:	

	 	 	 	 	 	 	 			Nauczyciele	języka	angielskiego		

	 	 	 	 	 	 	 	

Lp.	 Narzędzia	oceniania	 Waga	

1.	 Sprawdziany	(po	każdym	dziale	w	klasach	IV-VIII,	po	dwóch	
działach	w	klasach	VIII)

5

2. Konkursy	pozaszkolne	–	etap	ogólnopolski/ogólnołódzki 5

3.	 Kartkówki	 3

4. Konkursy	językowe	–	etap	rejonowy	w	pozaszkolnych/
miejsce	w	wewnątrzszkolnych

3

5.	 Wypowiedzi	pisemne	egzaminacyjne	(dot.uczniów	klas	VIII) 2	

6. Prace	projektowe 2

7.	 Aktywność	(krótkie	prace	pisemne	w	kl.	IV-	VII,	prace	
domowe,	aktywność	na	zajęciach	i	poza	nimi)

1	


