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I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, na 

podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). 

3. Statut szkoły/WO. 

 

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

 

 

II. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 

1.  Informowanie ucznia i rodziców o jego osiągnięciach edukacyjnych. 

2. Badanie uzdolnień ucznia, jego wiedzy, umiejętności oraz braków w dotychczasowej 

nauce. 

3. Indywidualizacja wymagań wobec uczniów. 

4. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 

prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 
 

III. Zasady OP 

 
1. Uczniowie oceniani są sprawiedliwie, według ustalonych reguł, które są im znane oraz 

przez nich akceptowane. 

2. Ocenę ustala nauczyciel uczący w danej klasie. 

3. Uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny z przedmiotu wraz z ich ustnym 

uzasadnieniem. Uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach na poszczególne stopnie 

podczas pierwszych zajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym. Rodzice mogą uzyskać 

szczegółowe informacje o postępach i wynikach swojego dziecka oraz obejrzeć testy                 

i kartkówki podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (wcześniej ustalonych za 

pomocą e-dziennika), wywiadówek, konsultacji.  

 

IV. Obszary oceniania uczniów 

 

1. Test pisemny (sprawdzian) – kończący każdy rozdział w podręczniku, zapowiadany           

z tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem zakresu obowiązującego materiału, poprzedzony 

powtórzeniem wiadomości. Sprawdzian zawiera zadania o różnym stopniu trudności, 



zarówno otwarte jak i zamknięte, trwa całą godzinę lekcyjną. Istnieje możliwość jego 

poprawy, po uprzednim ustaleniu daty z nauczycielem prowadzącym. Nauczyciel ma dwa 

tygodnie na sprawdzenie testu pisemnego. Symbol w e – dzienniku [S]. 

 

2. Kartkówka – obejmuje materiał zrealizowany na maks. trzech ostatnich lekcjach. Nie musi 

być zapowiedziana, trwa maks. 20 min. Symbol w e – dzienniku [K]. 

 

3. Aktywność – uczeń może otrzymać ocenę za pracę na lekcji, w postaci ‘+’ i/lub finalnej 

oceny cząstkowej (celującej lub bardzo dobrej). Pięć ‘+’ to ocena bardzo dobra. Ocenie 

podlega aktywny, czyli merytoryczny udział w zajęciach (zadawanie pytań aktywnych). Brak 

aktywności nie podlega ocenie, tym samym nie skutkuje zapisem w e – dzienniku. Symbol     

w e – dzienniku [A]. 

 

4. Zadanie domowe – zadane w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie przedmiotowym lub na 

oddzielnej kartce. Brak zadania zgłoszony na początku zajęć skutkuje wpisaniem ‘-‘               

w rubryce [ZD]. Trzy znaki ‘-‘ skutkują wpisaniem oceny niedostatecznej w rubryce 

„Przygotowanie do zajęć”. Przy ocenianiu pisemnej pracy domowej istotna jest: 

- poprawność gramatyczna i językowa, 

- wkład pracy ucznia, 

- stopień trudności. 

Symbol w e – dzienniku [ZD]. 

 

5. Prace projektowe – wykonywane samodzielnie lub w grupach, wcześniej zapowiedziane    

(o ile istnieje konieczność przygotowania wcześniej materiałów). Ocena pracy projektowej 

uwzględnia: 

- poprawność gramatyczną, stylistyczną i tematyczną, 

- stronę wizualną,- umiejętność pracy w grupie przy jej tworzeniu, 

- wykorzystanie źródeł informacji - umiejętność prezentacji pracy, 

- rozumienie zamieszczonego tekstu, dialogu, opisu. 

Symbol w e – dzienniku [P].  

 

6. Wypowiedzi ustne – spontaniczne lub na uprzednio zadany temat, krótkie lub dłuższe 

wypowiedzi. W przypadku wypowiedzi ustnych poddawane są ocenianiu następujące 

elementy:  

− stopień komunikatywności przekazu, 

− poprawność językowa i gramatyczna, 

− umiejętności reagowania w nowych sytuacjach językowych, 

− akcent, intonacja, melodyka przekazu ustnego. 

Symbol w e – dzienniku [U].  

 

7. Udział w konkursach lub olimpiadach językowych – skutkuje wpisem oceny celującej w e- 

dzienniku. Laureaci i/lub finaliści olimpiad lub konkursów językowych otrzymują ocenę 

roczną celującą. Symbol w e – dzienniku [O].  



Uczeń ma obowiązek posiadać na zajęciach językowych podręcznik i zeszyt ćwiczeń. 

Wskazane jest posiadanie zeszytu przedmiotowego celem sporządzenia notatek z lekcji, 

jednak nie jest on obowiązkowy (uczeń może prowadzić notatki w sposób dla niego czytelny      

i zrozumiały, np. mapy myśli).  

 

V. Procentowe przedziały punktowe w przypadku oceniania sprawdzianów                             

i kartkówek 

 

95% - 100% – ocena celująca 

85% - 94 % punktów - ocena bardzo dobra 

75% - 84 % punktów - ocena dobra 

50% - 74% punktów - ocena dostateczna 

34% - 49% punktów - ocena dopuszczająca 

0% - 33% punktów - ocena niedostateczna 

 

V. Ogólne kryteria na poszczególne oceny 

 

Celujący - bezbłędne, spontaniczne i naturalne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego, 

wypowiedzi płynne, swobodne, bogactwo leksykalne i różnorodność struktur, bezbłędne 

rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, całkowita poprawność językowa, udział                

w olimpiadach przedmiotowych. 

Bardzo dobry – bezbłędne, spontaniczne i naturalne reagowanie w sytuacjach dnia 

codziennego, wypowiedź swobodna, bogactwo struktur leksykalno-gramatycznych, 

dopuszczalne nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji, 

pełne rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, poprawność fonetyczna i intonacyjna. 

Dobry – poprawne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego, łatwość wypowiedzi, 

dopuszczalne błędy nie zakłócające komunikacji, słownictwo odpowiednie do zadania, 

wymowa i intonacja ogólnie poprawne, nie zakłócające możliwości porozumiewania się, 

nieznaczne błędy gramatyczne i leksykalne, dopuszczalne drobne nieścisłości w rozumieniu 

tekstu czytanego i słuchanego. 

Dostateczny – trudności w nawiązaniu dialogu, ograniczone umiejętności prowadzenia 

rozmowy, proste mało urozmaicone słownictwo, problemy z doborem właściwych słów          

z poprawnym użyciem struktur gramatycznych, błędy leksykalno-gramatyczne utrudniające     

w znacznym stopniu komunikację, błędy w wymowie i intonacji utrudniające zrozumienie 

wypowiedzi, niepełne rozumienie tekstu czytanego i słuchanego. 

Dopuszczający – brak umiejętności samodzielnego nawiązania i prowadzenia konwersacji, 

która ogranicza się do reakcji na pytania i sugestie nauczyciela, ubogie słownictwo, błędy 

leksykalno-gramatyczne utrudniające w znacznym stopniu komunikację, komunikacja 

zachowana jest w ograniczonym zakresie, fragmentaryczne rozumienie tekstu czytanego          

i słuchanego. 



Niedostateczny – brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i umiejętności 

budowy zdań, wymowa uniemożliwiająca zrozumienie, trudności w rozumieniu pytań             

i poleceń, brak znajomości podstawowego słownictwa, brak umiejętności przekazywania 

informacji, niezrozumienie tekstu czytanego i słuchanego.  

VI. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Szczegółowe wymagania edukacyjne zawarte są w Załączniku nr 1  

VII. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej 

 

Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę przede 

wszystkim oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów oceniania. W zależności od pracy 

włożonej przez ucznia, zaangażowania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych nauczyciel 

może w sposób elastyczny wystawić ocenę według przyjętej w szkole skali ocen. Ocenę 

semestralną (roczną) nauczyciel wystawia w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły -

przed klasyfikacją. Uczeń może odwołać się od oceny zgodnie z zasadami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II 

półroczu. O zagrożeniu oceną niedostateczną, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia na 

miesiąc przed klasyfikacją. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej, nauczyciel 

ustala sposób poprawy oceny i podaje uczniowi warunki jej poprawienia. 

 

VIII. Ocenianie uczniów z opiniami lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną 

Uczeń posiadający aktualną opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ma dostosowane wymagania 

edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zawartych       

w dokumentach. Nauczyciel, po rozpoznaniu możliwości ucznia, na bieżąco dostosowuje 

materiał.  

IX. Inne postanowienia 

W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły                       

w przygotowaniu się ucznia do lekcji, nie ponosi on żadnych konsekwencji, jeżeli są one 

potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica/opiekuna przed lekcją.  

Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. Uczniowie po dłuższej 

nieobecności w szkole, ustalają indywidualnie z nauczycielem formę, sposób i termin 

nadrobienia zaległości.  

X. Ewaluacja PO   

Ewaluacja dokumentu jest dokonywana po każdej klasyfikacji rocznej przez nauczyciela 

prowadzącego.  


