
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE 

 

JĘZYKI OBCE 

 

1. Celem przedmiotowego oceniania jest:  

― poinformowanie ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych z zakresu 

języka obcego 

― motywowanie ucznia do dalszej pracy poprzez dostarczanie jemu i jego rodzicom (opiekunom 

prawnym) informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co 

 i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć 

― diagnozowanie indywidualnych potrzeb ucznia 

― uczenie uczniów systematyczności i planowania nauki  

― umożliwienie nauczycielowi bieżącej kontroli pracy i postępów uczniów w nauce.  

 

2. Sposoby informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o PO: 

― informacje na temat Przedmiotowego Oceniania z języków obcych nauczyciel przekazuje 

uczniom w pierwszym tygodniu nauki w roku szkolnym; podstawowe informacje uczniowie mogą 

zapisać w zeszycie przedmiotowym 

― podstawowe informacje na temat SO rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów przekazuje 

wychowawca klasy na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu (wywiadówce) 

― PO jest dostępne dla uczniów i ich rodziców w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Handlowych (www.zsh.bydgoszcz.pl, zakładka „Dokumenty szkolne”). 

 

3. Obowiązkiem każdego ucznia jest:  

― sumienne przygotowywanie się do lekcji języka obcego 

― posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika i ćwiczeń lub materiałów wskazanych przez 

nauczyciela  

― systematyczne uczęszczanie na zajęcia 

― przystępowanie do wszystkich form sprawdzania wiedzy, określonych przez nauczyciela 

przedmiotu. 

 

4. Uczeń ma prawo:  

4.1. uzyskać od nauczyciela przedmiotu informację o swoich osiągnięciach edukacyjnych  

4.2. dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podawania przyczyny; o 

nieprzygotowaniu uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. 

Nieprzygotowanie obejmuje:  

― nieprzygotowanie do lekcji 

― brak zeszytu przedmiotowego 

― brak zadania domowego 

― brak podręcznika 

― brak ćwiczeń 

― braki w notatkach z lekcji.  

Nieprzygotowanie nie obejmuje wcześniej zapowiadanych sprawdzianów.  

4.3. do poprawienia dowolnej oceny w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu. 

 

                                 

5. Możliwe formy sprawdzania i komunikowania o osiągnięciach edukacyjnych ucznia 

5.1. W celu sprawdzenia i oceny poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia nauczyciel stwarza mu 

różne możliwości prezentacji wiedzy i umiejętności:  

― wypowiedzi ustne 

― wypowiedzi pisemne (list, pismo, rozprawka, artykuł, recenzja i inne)  

http://www.zsh.bydgoszcz.pl/


― prace domowe 

― kartkówki: obejmują trzy ostatnie lekcje i nie muszą być zapowiedziane 

― sprawdziany: obejmują partię materiału z 4―7 lekcji 

― prace klasowe: obejmują materiał z działu lub rozdziału i są zapowiedziane z dwutygodniowym  

wyprzedzeniem 

― praca na lekcji, indywidualna, w parach lub grupach 

― aktywność ucznia 

― test diagnozujący: przeprowadzany jest po rozpoczęciu roku szkolnego oraz na zakończenie roku 

szkolnego. 

5.2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów nauczyciel przechowuje w szkole do końca 

bieżącego roku szkolnego. Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac w godzinach pracy nauczyciela 

przedmiotu. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu w prace kontrolne swojego dziecka 

w godzinach spotkań z nauczycielem przedmiotu (zebrania, drzwi otwarte). 

5.3. Nauczyciel może udostępnić uczniowi pracę kontrolną do wglądu w domu, na określony czas i 

za potwierdzeniem odbioru. 

                                      

6. Ocenianie bieżące uczniów  

6.1. Ocenianie uczniów odbywa się systematycznie.  

6.2. Uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny w semestrze.  

6.3. Poprawiona ocena niedostateczna jest nadal brana pod uwagę przy wystawianiu oceny 

śródrocznej lub rocznej.  

6.4. Nauczyciel określa, jaki materiał, w jakim terminie i w jakiej formie jest oceniany.  

6.5. Uczeń musi być powiadomiony o pracy klasowej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a o 

sprawdzianie z tygodniowym wyprzedzeniem, z tym, że: 

― kartkówki, odpowiedzi ustne oraz testy diagnozujące nie muszą być zapowiedziane 

― w przypadku jednodniowej, usprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie, pracy 

klasowej, itp., jest on zobligowany do napisania ww. pracy na najbliższej lekcji 

― w przypadku dłuższej, usprawiedliwionej, nieobecności ucznia (7 i więcej dni), termin pisania 

pracy kontrolnej uczeń ustala z nauczycielem uczącym 

― w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej (bez względu na liczbę dni) uczeń jest 

zobowiązany do napisania pracy pisemnej na najbliższej lekcji. 

6.6. Oceny muszą być uczniom podane najpóźniej dwa tygodnie po terminie, w którym uczniowie 

pisali pracę pisemną (termin ten ulega wydłużeniu w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy)  

6.7. Każda ocena może być poprawiona, na poprawienie oceny uczeń ma dwa tygodnie. Czas ten 

przedłuża się odpowiednio w przypadku nieobecności nauczyciela lub usprawiedliwionej 

nieobecności ucznia.  

6.8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

6.9. Nauczyciel uzasadnia każdą ocenę bieżącą, pisemnie, przy ocenie wyrażonej stopniem, lub 

ustnie, w przypadku oceny wypowiedzi ustnej lub oceny pracy na lekcji, tak aby uczeń 

każdorazowo otrzymał informację o tym, co robi dobrze,  co wymaga poprawy oraz jak powinien 

dalej się uczyć. 

 

7. W procesie oceniania ma zastosowanie poniższa skala: 

 

0    -   40%  - 1    

41  -   55% - 2 

            56  -  70%  - 3 

71  -   85%  -4 

86  -   97%  - 5 

98  -  100% - 6 

 

 



Znak (NB) informuje o nieobecności ucznia na obowiązkowej pracy klasowej /sprawdzianie czy 

innej formie sprawdzenia osiągnięć 

 

Znak ( - ) informuje o niewywiązaniu się ucznia z zadań dodatkowych.  

 
Znak ( 0) informuje o nieobecności ucznia na obowiązkowej pracy klasowej /sprawdzianie czy innej formie 

sprawdzenia osiągnięć lub nieoddaniu pracy w wyznaczonym terminie. Po uzupełnieniu przez ucznia danej 

zaległości zapis ten ulega zmianie na właściwą ocenę z danej formy zaliczenia. W przypadku niewywiązania 

się  ucznia z uzupełnienia braków zapis ten ulega zmianie na znak (NB). 

 

 

8. Ustalanie ocen śródrocznych i rocznych. 

8.1. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny bieżące 

uzyskane przez ucznia w trakcie semestru, oraz własne obserwacje dotyczące ucznia, jego postawy 

i zaangażowania, tak jak wskazują zasady oceniania kształtującego. Przy ustalaniu oceny 

nauczyciel może wspomagać się średnią arytmetyczną o czym informuje uczniów na początku roku 

szkolnego. 

 

8.2. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną nauczyciel informuje uczniów o 

przewidywanych ocenach. Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana przez 

nauczyciela na zasadach określonych w SO.  

 

8.3. Podstawą klasyfikowania ucznia z języków obcych jest obecność na przynajmniej 50% ogólnej 

ilości zajęć + jedna lekcja oraz przynajmniej 3 oceny bieżące.  

 

12. Kryteria oceniania 

12.1. Ocena niedostateczna 

MÓWIENIE 

― uczeń operuje bardzo ubogim słownictwem 

― popełnia rażące błędy w wymowie i akcentowaniu oraz liczne błędy leksykalne i gramatyczne, 

które powodują brak komunikacji 

― nie potrafi nawiązać i prowadzić rozmowy, jego wypowiedź ogranicza się do sporadycznych 

reakcji na pytania rozmówcy 

― nie zabiera głosu w dyskusji 

― nie potrafi omówić tematów codziennych, nie mówiąc już o bardziej złożonych (abstrakcyjnych) 

SŁUCHANIE 

― uczeń nie rozumie ogólnego sensu prostych rozmów i tekstów 

― nie rozumie kluczowych informacji w różnorodnych rozmowach lub tekstach 

― nie potrafi wydobyć potrzebnych informacji  

― nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego 

― nie rozumie poleceń nauczyciela 

― nie rozpoznaje dźwięków 

CZYTANIE 

― uczeń nie rozumie prostych tekstów informacyjnych (np. tablice, szyldy, rozkłady jazdy) 

― nie rozumie treści typowych formularzy 

― posługując się słownikiem, nie rozumie treści tekstów o długości i stopniu trudności dla IV etapu 

kształcenia 

― nie potrafi streścić w kilku zdaniach głównej myśli tekstu, nie umie wyszukać informacji 

szczegółowych określonych w poleceniu 

― nie rozróżnia znaków interpunkcyjnych 

PISANIE  

― praca całkowicie nie na temat, brak myśli przewodniej lub nawiązania do tematu 

― brak zgodności z założoną formą w większości pracy, rażące uchybienia formalne 



― wypowiedź jest pozbawiona logiki i spójności 

― brak orientacji w realiach, liczne błędy rzeczowe 

― ubogie słownictwo, co utrudnia przekazanie myśli  

― bardzo liczne powtórki leksyki i składni 

― bardzo wąski zakres stosowania struktur gramatycznych 

― rażące błędy gramatyczne, leksykalne, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne, brak 

umiejętności budowania prostych zdań.  

LEKSYKA:  

― znajomość słownictwa poniżej 45% 

― błędy ortograficzne zmieniające znaczenie wyrazu 

― nieumiejętność posługiwania się podstawowymi zwrotami dnia codziennego 

― nieumiejętność stosowania zasobu leksykalnego w sposób pozwalający nawiązać podstawową 

komunikację 

GRAMATYKA 

― bardzo słaba znajomość gramatyki i struktur gramatycznych 

― realizowanie zadań gramatycznych poniżej 44% 

― znajomość mniej niż 45% czasowników nieregularnych, modalnych i posiłkowych 

― bardzo liczne błędy zakłócające lub powodujące niezrozumienie przekazu 

 

12.2. Ocena dopuszczająca 

MÓWIENIE 

― uczeń 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 wyrażenia myśli i idei 

― potrafi omawiać codzienne tematy, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze bardziej 

złożonym (abstrakcyjnym) 

― rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie 

―mimo licznych błędów w wymowie i akcentowaniu, można go na ogół zrozumieć 

SŁUCHANIE 

― sporadycznie rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

― potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i  rozmowach 

― potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji 

― potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

― potrafi rozróżnić niektóre dźwięki 

― potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub 

podpowiedzi 

CZYTANIE: 

― uczeń ogólnie rozumie treść prostych tekstów informacyjnych i formularzy  

― posługując się słownikiem, słabo rozumie teksty o długości i stopniu trudności dla danego etapu 

kształcenia 

― potrafi w kilku zdaniach określić główną myśl tekstu, lecz nie umie wyszukać informacji 

szczegółowych określonych w poleceniu  

― rozróżnia elementarne znaki interpunkcyjne 

PISANIE: 

― praca wykazuje znaczne odstępstwa od tematu, czasem widoczna jest myśl przewodnia 

― tekst bywa spójny, lecz brak mu organizacji 

― uczeń buduje proste zdania, słownictwo nie wykracza poza zakres podstawowy 

― występują liczne błędy gramatyczne i leksykalne, lecz komunikacja jest widoczna 

― pisownia i interpunkcja jest w większości nieprawidłowa 

LEKSYKA 

― znajomość powyżej 45% zasobu leksykalnego 



GRAMATYKA 

― znajomość podstawowych czasów i struktur z zakresu danej klasy  

― rozwiązywanie zadań gramatycznych w przedziale poprawności 45%―59% 

 

12.3. Ocena dostateczna 

MÓWIENIE 

― uczeń posługuje się częściowo poprawnym językiem, ma problemy z wyrażaniem myśli i idei, 

dysponuje prostym i mało urozmaiconym słownictwem 

― potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem; tempo jego wypowiedzi jest wolne i 

przerywane 

― uczeń potrafi omawiać codzienne sytuacje, ale ma problemy z omawianiem tematów 

abstrakcyjnych 

― potrafi czasami, w sposób naturalny, zabierać głos w dyskusji, ale wykazuje trudności w 

nawiązywaniu dialogu z rozmówcą i ograniczone umiejętności prowadzenia rozmowy 

― można go zazwyczaj zrozumieć 

SŁUCHANIE 

― uczeń czasami potrafi zrozumieć ogólny sens tekstów i rozmów 

― potrafi zrozumieć część ważnych informacji zawartych w tekstach i rozmowach 

― częściowo potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

― potrafi zrozumieć proste polecenia nauczyciela 

― rozróżnia większość dźwięków 

CZYTANIE 

― uczeń częściowo rozumie treść prostych tekstów informacyjnych i formularzy 

― posługując się słownikiem, jest w stanie częściowo zrozumieć teksty o długości i stopniu 

trudności dla IV etapu kształcenia,  

― potrafi w kilku zdaniach określić główną myśl tekstu, lecz czasami ma problemy z wyszukaniem 

informacji szczegółowych określonych w poleceniu 

― nie zawsze rozróżnia elementarne znaki interpunkcyjne 

PISANIE 

― praca pisemna jest w części zgodna z tematem, w dużym stopniu niespójna, nielogiczna, bez 

widocznego zamysłu 

― nieliczne błędy rzeczowe 

― dość liczne odstępstwa od norm językowych (błędy gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne) 

― liczne powtórzenia leksykalne i niewielkie zróżnicowanie konstrukcji gramatycznych  

― słownictwo i struktury gramatyczne są na poziomie podstawowym 

― występują znaczne uchybienia w doborze właściwego słownictwa, struktur gramatycznych i 

stylu wobec wymogów tematu i formy 

LEKSYKA 

― znajomość i umiejętność posługiwania się leksyką w przedziale 60%―74% 

― używane słownictwo może zawierać nieliczne błędy niezakłócające komunikacji 

― znajomość leksyki pozwalająca na zrozumienie sytuacji komunikacyjnych w stopniu 

dostatecznym 

GRAMATYKA 

― znajomość i umiejętność stosowania czasów i struktur gramatycznych dla danej klasy na 

poziomie 60%―74% poprawności 

― umiejętność samodzielnego uzupełniania zdań odpowiednią formą czasownika 

― umiejętność tłumaczenia zdań z nielicznymi błędami niezakłócającymi  komunikacji 

― umiejętność wybrania poprawnego czasu dla danej sytuacji komunikacyjnej 

 

12.4. Ocena dobra 

MÓWIENIE 

― uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazywać wiadomości 



― potrafi mówić spójnie, ale z lekkim wahaniem 

― posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy  

― dysponuje dość urozmaiconym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei 

― potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym 

(abstrakcyjnym) 

― potrafi na ogół, w naturalny sposób, zabierać głos w rozmowie 

― uczeń poprawnie reaguje w sytuacjach dnia codziennego oraz logicznie formułuje wypowiedzi 

na dany temat 

― wymowa i intonacja są poprawne i nie zakłócają komunikacji 

SŁUCHANIE 

― uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

― potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach 

― potrafi wydobyć znaczną część potrzebnych informacji 

― potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

― rozróżnia dźwięki 

― rozumie wszystkie polecenia nauczyciela 

CZYTANIE 

― uczeń dobrze rozumie treść prostych tekstów informacyjnych i formularzy 

― posługując się słownikiem, jest w stanie dobrze zrozumieć teksty o długości i stopniu trudności 

dla IV etapu edukacyjnego 

― częściowo rozumie teksty pozapodręcznikowe, zawierające nieznany materiał językowy  

― potrafi w kilku zdaniach określić główną myśl tekstu i wyszukać znaczną część informacji 

szczegółowych w poleceniu 

― dobrze rozróżnia znaki interpunkcyjne  

PISANIE:  

― całość pracy pisemnej jest zgodna z tematem 

― poprawne, ale schematyczne ujęcie tematu, wyraźnie widoczna myśl przewodnia 

― wypowiedź zgodna z założoną formą, z niewielkimi odstępstwami 

― wypowiedź w znacznym stopniu spójna, logiczna i planowa 

― znaczne zróżnicowanie użytych struktur gramatycznych 

― nieliczne powtórzenia słownictwa i konstrukcji składniowych 

― sporadyczne posługiwanie się idiomami 

― nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, w nieznacznym stopniu zakłócające zrozumienie  

― błędy ortograficzne nie zmieniające znaczenia wyrazów 

― interpunkcja w zasadzie poprawna 

― niewielkie uchybienia w doborze słownictwa, struktur gramatycznych i stylu wobec wymogów 

tematu i formy wypowiedzi 

LEKSYKA  

― znajomość i umiejętność posługiwania się słownictwem na poziomie 75%―89% 

― popełnianie bardzo niewielu błędów niezakłócających komunikacji 

― umiejętność zastosowania odpowiedniego słownictwa do danej sytuacji komunikacyjnej oraz 

ćwiczeniach gramatyczno-translacyjnych 

― znajomość 75%―89% czasowników nieregularnych 

GRAMATYKA  

― znajomość czasów i konstrukcji na poziomie 75%―89% poprawności 

― umiejętność dobrego doboru czasu do danej sytuacji komunikacyjnej 

― umiejętność reagowania odpowiednim czasem lub strukturą na podaną sytuację komunikacyjną 

― bardzo nieliczne błędy niezakłócające komunikacji 

 

12.5. Ocena bardzo dobra 

MÓWIENIE 

― uczeń 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 

― potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym (abstrakcyjnym)  

― umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

― można go z łatwością zrozumieć 

SŁUCHANIE 

― uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

― potrafi zrozumieć wszystkie szczegółowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach  

― potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

― uczeń z łatwością potrafi rozróżniać dźwięki 

― potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 

CZYTANIE 

― uczeń bardzo dobrze rozumie treść prostych tekstów informacyjnych i formularzy 

― posługując się słownikiem, jest w stanie znakomicie zrozumieć teksty o długości i stopniu 

trudności dla IV etapu kształcenia 

― dobrze rozumie teksty pozapodręcznikowe, zawierające nieznany materiał językowy 

― potrafi skomponować dłuższą wypowiedź na temat przeczytanego tekstu i wyszukać wszystkie 

informacje szczegółowe określone w poleceniu 

― rozróżnia wszystkie znaki interpunkcyjne 

PISANIE:  

― uczeń potrafi przedstawić wypowiedź pisemną, która w całości jest zgodna z tematem  

― ujęcie tematu jest wielostronne, oryginalne, z różnorodnością myśli i argumentów 

― uczeń konsekwentnie przestrzega przyjętej konwencji formalnej 

― wypowiedź jest logiczna, planowa, harmonijna i spójna 

― objętość pracy jest zgodna z granicami określonymi w poleceniu  

― duże urozmaicenie użytych struktur gramatycznych, bogate słownictwo i frazeologia; 

precyzyjny dobór słownictwa (użycie idiomów) 

― drobne, sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji 

― nieliczne błędy w pisowni (ortografia) nie zmieniające znaczenia wyrazu 

― poprawna interpunkcja 

― słownictwo, struktury gramatyczne i styl dostosowane do wymogów tematu i formy wypowiedzi 

LEKSYKA 

― znajomość i umiejętność posługiwania się słownictwem na poziomie 90% 

― bardzo dobra umiejętność zastosowania odpowiedniego słownictwa w danej sytuacji 

komunikacyjnej 

― poprawne zastosowanie słownictwa w ćwiczeniach gramatycznych i translacyjnych 

GRAMATYKA  

― stosowanie poznanych czasów i struktur gramatycznych prawie bezbłędnie 

― zadania gramatyczne są rozwiązywane w 90% poprawnie 

 

12.6. Ocena celująca 

Uczeń powinien wykazać się najwyższą wiedzą i umiejętnościami wg wymagań edukacyjnych 

przewidzianych dla IV etapu kształcenia. Stosuje się tu kryteria wykraczające poza stopień bardzo 

dobry, a ponadto jeśli:  

― uczeń osiąga sukcesy w konkursach języków obcych organizowanych przez szkołę lub instytucje 

pozaszkolne 

― uczeń samodzielnie poszerza swe umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym 

― uczeń rozwija zainteresowania kulturą, sztuką, literaturą, historią, zjawiskami społeczno-

ekonomicznymi krajów anglo- lub niemieckojęzycznych..  

 


