
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA KLAS IV – VIII 

 

I.  SPOSOBY OCENIANIA I TECHNIKI KONTROLI 

 

Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według szkolnego systemu, w skali 1-6.  

Przewiduje się również stosowanie znaku „0”, który nie jest oceną, lecz informacją, że w tym 

miejscu brak jest oceny, np. z powodu nieobecności ucznia podczas sprawdzianu. 

 

Ocenianiu na zajęciach języka angielskiego podlegają: 

 

• 45 minutowe sprawdziany (waga 4) sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu 

(listening comprehension), umiejętność czytania (reading comprehension), umiejętność 

pisania (writing) lub/i  znajomość struktur gramatycznych i słownictwa z danych 

rozdziałów,  które są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  

 

• kartkówki (waga 3) 

 

• odpowiedzi ustne (waga 3) sprawdzające umiejętność zastosowania poznanych / 

wprowadzonych struktur gramatycznych, zwrotów i słownictwa, w tym wymowy i 

intonacji oraz interakcji. W trakcie odpowiedzi ustnej sprawdzana jest też umiejętność 

formułowania dłuższych wypowiedzi, wyrażania własnych opinii, porad, itp. 

 

• inne (waga 1) np.: zadania domowe, wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń, praca na 

lekcji, prace projektowe, konkursy, odgrywanie scenek itp., nieprzygotowanie do lekcji 

 

 

Zakres procentowy   -   prace pisemne: 

 

• 0 % - 30 % - ocena niedostateczna 

• 31 % - 45% - ocena dopuszczająca 

• 46 % - 70%- ocena dostateczna 

• 71 % - 85 % - ocena dobra 

• 86 % - 95% - ocena bardzo dobra 

• 96%-100% celująca 

 

Testy, sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych 

uczeń nie mógł pisać lub odpowiadać to ma obowiązek zaliczenia braku na następnych zajęciach 

lub w wypadku dłuższej nieobecności w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, 

jednak nie dłuższym niż dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły. W dzienniku 

elektronicznym do momentu uzupełnienia braku wpisane jest 0*. 

W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (choroba), kolejny termin pracy pisemnej ustala 

nauczyciel. W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, uczeń pisze pracę na 

najbliższej lekcji, na której będzie obecny; 



II. NIEPRZYGOTOWANIA 

 

Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (włączając w to brak zadania i/lub 

brak podręczników i zeszytu) 2 razy w półroczu. Zgłoszenie nieprzygotowania powinno 

nastąpić na początku lekcji, po sprawdzeniu obecności, jest ono odnotowane w dzienniku jako 

np* . 

III. SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH I KOŃCOWYCH 

1. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu (testu), jeśli pisząc w pierwszym terminie 

otrzymał ocenę niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną. 

2. Na poprawę oceny ze sprawdzianu uczeń ma dwa tygodnie od daty wpisu oceny w 

dzienniku.   

3. Chęć poprawy uczeń zgłasza w ciągu tygodnia od kiedy otrzymał test a termin poprawy 

pracy pisemnej wyznacza nauczyciel. 

4. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć inny termin poprawy pracy 

pisemnej. 

5. Oceny za kartkówki nie podlegają możliwości poprawy. 

6. Wszystkie oceny cząstkowe  są wpisywane do dziennika elektronicznego. 

7. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na zebraniach ogólnych i 

konsultacjach oraz poprzez informacje w dzienniku elektronicznym. 

 

  



KRYTERIA OCENIANIA 

język angielski 

klasy 4-8 

  

Celujący 

 

 

Bardzo dobry 

 

Dobry 

 

Dostateczny 

 

Dopuszczający 

 

Niedostateczny 

 

Znajomość 

słownictwa 

i środków 

językowych 

Zna i poprawnie podaje 

słownictwo w zakresie we 

wskazanym zakresie 

tematycznym 

 

Bezbłędnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące oraz 

pytania o odpowiedzi we 

wskazanych strukturach 

gramatycznych 

Zna i poprawnie 

podaje słownictwo w 

zakresie we 

wskazanym zakresie 

tematycznym. 

 

Niemal bezbłędnie 

tworzy zdania 

twierdzące, 

przeczące oraz 

pytania i odpowiedzi 

we wskazanych 

strukturach 

gramatycznych. 

W większości zna 

i na ogół 

poprawnie podaje 

słownictwo we 

wskazanym 

zakresie 

tematycznym. 

 

Tworzy zdania 

twierdzące Tworzy 

zdania twierdzące, 

przeczące oraz 

pytania i 

odpowiedzi we 

wskazanych 

czasach i 

Częściowo 

zna i podaje 

słownictwo 

we 

wskazanym 

zakresie 

tematycznym 

 

Tworzy 

zdania 

twierdzące, 

przeczące 

oraz pytania i 

odpowiedzi 

we 

wskazanych 

Słabo zna i z trudem 

podaje słownictwo we 

wskazanym zakresie, 

 

Nieudolnie tworzy 

zdania twierdzące, 

przeczące oraz pytania i 

odpowiedzi we 

wskazanych czasach i 

strukturach 

gramatycznych. 

Nie opanował 

słownictwa we 

wskazanym 

zakresie 

tematycznym. 

 

Nie opanował 

umiejętności 

tworzenia zdań 

twierdzących, 

przeczących 

oraz pytań i 

odpowiedzi we 

wskazanych 

strukturach 

gramatycznych. 



strukturach 

gramatycznych 

popełniając drobne 

błędy. 

czasach i 

strukturach 

gramatycznyc

h popełniając 

dość liczne 

błędy. 

Słuchanie Z łatwością rozumie sens 

zarówno prostych, jak  

i złożonych wypowiedzi. 

 

Bez problemu 

samodzielnie znajduje w 

wypowiedzi proste  

i złożone informacje. 

Bez większych 

trudności 

rozumie ogólny sens 

zarówno prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi 

. 

Bez problemu 

samodzielnie 

znajduje w 

Rozumie ogólny 

sens prostych  

wypowiedzi. 

 

Na ogół znajduje 

proste informacje 

w wypowiedzi, 

przy 

wyszukiwaniu 

złożonych 

Rozumie 

ogólny sens 

prostych 

wypowiedzi. 

 

Z niewielką 

pomocą 

znajduje 

proste 

informacje w 

Słabo rozumie ogólny 

sens prostych 

wypowiedzi. 

 

Mimo pomocy, z trudem 

znajduje proste 

informacje  

w wypowiedzi. 

Ma trudności z 

rozumieniem poleceń 

Nie opanował 

umiejętności 

słuchania i 

wyszukiwania 

informacji w 

wypowiedzi. 

 

Nie rozumie 

poleceń 

nauczyciela i nie 



wypowiedzi proste i 

bardziej złożone 

informacje. 

 

informacji zdarza 

mu się popełniać 

błędy. 

wypowiedzi, 

przy 

wyszukiwani

u złożonych 

informacji 

popełnia dość 

liczne błędy. 

 

nauczyciela dotyczących 

sytuacji w klasie, 

nieudolnie na nie 

reaguje. 

potrafi na nie 

zareagować. 

Czytanie Rozumie sens prostych i 

złożonych tekstów, 

również z życia 

codziennego (np. prasy) 

 

Samodzielnie i twórczo 

rozwija własne 

uzdolnienia poprzez 

zainteresowanie 

literaturą/tekstami kultury 

w języku angielskim. 

Bez trudu rozumie 

ogólny sens tekstu. 

 

Bez trudu znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

 

Rozumie sens 

prostych tekstów. 

 

Bez większego 

trudu znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

 

Najczęściej 

rozumie sens 

prostych 

tekstów. 

 

Na ogół 

znajduje w 

tekście 

określone 

informacje. 

Ma trudności ze 

rozumieniem ogólnego 

sensu prostych tekstów 

lub fragmentów tekstu. 

 

Z trudnością znajduje w 

prostym tekście 

określone informacje. 

 

Nie jest w stanie 

zrozumieć nawet 

krótkiego tekstu 

czytanego ze 

względu  na 

liczne braki w 

podstawowych 

wiadomości. 

 

Mówienie Swobodnie tworzy złożone 

wypowiedzi ustne na różne 

Tworzy proste i 

bardziej złożone 

Popełniając 

nieliczne błędy, 

Z pewnym 

trudem 

Nieudolnie tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

Nie jest w stanie 

utworzyć 



tematy, wyraża swoją 

opinię posługując się 

bogata argumentacją, 

używa bogatego 

słownictwa 

wypowiedzi ustne 

używając bogatego 

słownictwa 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne 

tworzy proste 

wypowiedzi 

ustne, błędy 

czasem 

zaburzają 

komunikację 

 

popełniając błędy 

zaburzające komunikację 

prostego zdania. 

 

Nie jest w stanie 

wykonać zadań 

o niewielkim 

stopniu 

trudności. 

 

Braki w 

wiadomościach i 

umiejętnościach 

uniemożliwiają 

skuteczne 

zdobywanie 

wiedzy 

Pisanie Samodzielnie i stosując 

bogate słownictwo tworzy 

złożone wypowiedzi 

pisemne 

Samodzielnie i 

stosując bogate 

słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: 

 

Popełniając 

drobne błędy 

niezaburzające 

komunikacji, 

tworzy krótkie 

wypowiedzi 

pisemne: 

Popełniając 

dość liczne 

błędy, 

częściowo 

zaburzające 

komunikację, 

tworzy 

Popełniając liczne błędy 

zakłócające 

komunikację, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: 

Nie podejmuje 

próby napisania 

najprostszej 

wypowiedzi. 



krótkie 

wypowiedzi 

pisemne. 

Reagowanie Z łatwością posługuje się 

językiem angielskim w 

dowolnych sytuacjach. 

 

Uzyskuje i przekazuje 

informacje; wyraża opinię 

inną niż jego rozmówca. 

 

Swobodnie i poprawnie 

stosuje wyrażenia 

przydatne na lekcji języka 

angielskiego. 

Uzyskuje i 

przekazuje 

informacje; wyraża 

opinię inną niż jego 

rozmówca. 

 

Swobodnie i 

poprawnie stosuje 

wyrażenia przydatne 

na lekcji języka 

angielskiego. 

 

Popełniając 

nieliczne błędy, 

reaguje w prostych 

i złożonych 

sytuacjach: 

uzyskuje i 

przekazuje 

informacje. 

 

Poprawnie wyraża 

opinię inną niż 

jego rozmówca. 

 

Zazwyczaj stosuje 

wyrażenia 

przydatne na lekcji 

języka 

angielskiego. 

Reaguje w 

prostych 

sytuacjach, 

czasem 

popełniając 

błędy, 

uzyskuje i 

przekazuje 

informacje; 

na ogół 

poprawnie 

wyraża opinię 

inną niż jego 

rozmówca. 

 

Na ogół 

poprawnie 

stosuje 

wyrażenia 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach. 

Uzyskuje i przekazuje 

informacje popełniając 

liczne błędy. 

 

Popełniając liczne błędy, 

wyraża prośbę i reaguje 

na prośbę 

 

Nie opanował 

podstawowych 

wiadomości i 

umiejętności 

umożliwiających 

odpowiednie 

reagowanie 

językowe. 



przydatne na 

lekcji języka 

angielskiego 

Przetwarzanie 

tekstu 

Bez trudu przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 

 

Swobodnie i bezbłędnie 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim i odwrotnie. 

Poprawnie 

przekazuje w języku 

angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

Przekazuje w języku 

polskim informacje 

sformułowane w 

języku angielskim. 

 

Swobodnie i 

bezbłędnie 

przekazuje w języku 

angielskim 

informacje 

sformułowane w 

języku polskim. 

Zazwyczaj 

poprawnie 

przekazuje w 

języku angielskim 

informacje 

zawarte w 

materiałach 

wizualnych. 

 

Na ogół poprawnie 

przekazuje w 

języku polskim 

informacje 

sformułowane w 

języku angielskim. 

 

Popełniając 

drobne błędy, 

przekazuje w 

Przekazuje w 

języku 

angielskim 

informacje 

zawarte w 

materiałach 

wizualnych, 

popełniając 

dość liczne 

błędy. 

 

Przekazuje w 

języku 

polskim 

informacje 

sformułowan

e w języku 

angielskim, 

czasem 

Nieudolnie przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, 

popełniając liczne błędy. 

 

Popełniając dość liczne 

błędy, przekazuje w 

języku angielskim 

informacje 

sformułowane w języku 

polskim. 

 

Uczeń posiada 

liczne braki z 

gramatyki i 

słownictwa 

uniemożliwiając

e skuteczne 

przekazywanie 

informacji. 



 języku angielskim 

informacje 

sformułowane w 

języku polskim. 

 

popełniając 

błędy. 

 

 

 

 


