
Kryteria oceny z języka angielskiego 
dla szkoły podstawowej 

 
1. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za: 

- słuchanie 

- mówienie 

- czytanie 

- pisanie 

- gramatykę 

- znajomość słownictwa 

- testy pisemne (co najmniej 2 w semestrze) 

- kartkówki (co najmniej 3 w semestrze) 

- aktywność na lekcji, wysiłek ucznia i jego stosunek do przedmiotu 

- przygotowanie do lekcji, systematyczność w odrabianiu prac domowych 

- zadania dodatkowe 

 

 Uczeń powinien w ciągu semestru uzyskać od ośmiu do piętnastu ocen. 

 Informacje o postępach ucznia gromadzone są w dzienniku klasowym. 

 Aktywność i przygotowanie ucznia do lekcji oceniane są na każdej lekcji. 

Informacje o tych aspektach pracy ucznia są na bieżąco notowane w 

dzienniku i poza nim (w zeszycie nauczyciela) za pomocą następujących 

oznaczeń: aktywność + i -, brak zadania (bz) lub podręcznika (bć). 

Informacje dotyczące aktywności uczniów i ich przygotowania do lekcji 

zebrane w czasie całego rozdziału są podstawą do wystawienia ocen 

cząstkowych. Ocena aktywności ucznia na lekcji może być zarówno 

pozytywna  jak i negatywna -  w przypadku, gdy nie wykonuje on 

zadanych wcześniej ćwiczeń ustnych czy pisemnych.  



 Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen, lecz przy ocenach cząstkowych 

dopuszczalne jest stosowanie plusów (+) i minusów (-). 

 Testy pisemne są obowiązkowe - w przypadku losowej nieobecności 

uczeń zalicza pracę w terminie 2 tygodni.  

 Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu lub pracy klasowej ocenę 

dopuszczającą lub niedostateczną ma prawo ją poprawić w terminie 2 

tygodni, po uprzednim zgłoszeniu do nauczyciela. Test można poprawiać 

jednokrotnie.  

 W przypadku innych ocen możliwość poprawy trzeba uzgodnić z 

nauczycielem, który w określonych okolicznościach może wyrazić na to 

zgodę. 

 

2. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów: 

 Skala ocen z testów pisemnych i kartkówek:  

84 - 100% - bardzo dobry (5- / 5) 

68 - 83% - dobry (4- / 4 / 4+) 

50 - 67 % - dostateczny (3- / 3 / 3+) 

36 - 49% - dopuszczający (2- / 2 / 2+) 

35% i poniżej - niedostateczny (1) 

 Ocenę celującą (zgodnie z WSO) otrzymuje uczeń za wykazanie się 

wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza poziom aktualnych 

wymagań ( bezbłędnie wykonane zadania + zadania dodatkowe). 

 

 

 

 



3. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z dysfunkcjami i 

dostosowaniem wymagań programowych: 

 

Kryteria wymagań w stosunku do uczniów z dysfunkcjami i dostosowaniem 

wymagań programowych powinny uwzględniać wynikające z nich trudności i 

zalecenia zawarte w opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej  

 U uczniów z dysleksją nauczyciel umożliwia wykonywanie projektów na 

komputerze, może wydłużyć czas pisania sprawdzianu, obniżyć kryteria 

oceny z czytania i ortografii. 

 U uczniów z poważną dysgrafią wskazane jest zastąpienie niektórych 

sprawdzianów pisemnych indywidualnymi sprawdzianami ustnymi i brak 

oceny za estetykę pisma.  

 U uczniów z dysfunkcjami słuchu należy obniżyć kryteria ocen, na które 

ma ona wpływ (np. rozumienie ze słuchu, komunikowanie się).  

Dla uczniów z dostosowaniem wymagań programowych i tych mających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy zmodyfikować formy i 

metody pracy, a także dostosować system oceniania do ich indywidualnych 

zdolności i możliwości percepcyjnych. Szczegółowe kryteria oceniania (zob. 

niżej) mają być tu jedynie podstawą do jednostkowego traktowania każdego 

dziecka. Nacisk powinien być położony na pozytywne motywowanie uczniów 

do dalszej nauki, tworzenie sytuacji, w których mogą oni osiągać sukces oraz 

uświadomienie im ich własnego poziomu kompetencji językowych. 

 

 

 

 

 



4. Szczegółowe kryteria ocen dla klas V - VIII 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli:  

- bierze bardzo aktywny udział w lekcjach, wykazując przy tym 

umiejętności i wiadomości świadczące o doskonałym opanowaniu 

obowiązującego programu, 

- systematycznie przygotowuje się do lekcji, 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, systematycznie i bezbłędnie 

pracuje z zeszytem ćwiczeń, 

- chętnie i poprawnie wykonuje dodatkowe zadania (ćwiczenia 

gramatyczne,  wypracowania pisemne, projekty), 

- jego wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem językowym 

i stylistycznym (używa rozszerzonego słownictwa lub trudniejszych 

zagadnień gramatycznych), 

- otrzymuje celujące lub bardzo dobre oceny cząstkowe, szczególnie w 

przypadku testów przekrojowych sprawdzających umiejętności i wiedzę 

po kolejnych jednostkach podręcznika,  

- wykazuje zainteresowanie nie tylko językiem, ale również kulturą i 

obyczajami krajów anglojęzycznych, 

- wykazuje gotowość pomocy w nauce innym uczniom, zarówno w czasie 

lekcji, jak i poza szkołą; 

- bierze udział w konkursach językowych. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:  

- potrafi zrozumieć ogólny sens oraz odnaleźć szczegółowe informacje w 

różnorodnych tekstach i rozmowach,  

- potrafi z łatwością zrozumieć pytania i polecenia nauczyciela,  



- potrafi mówić spójnie i z powodzeniem przekazać wiadomość, wykazując 

się znajomością podstawowych struktur i słownictwa poznanego na 

lekcjach,  

- podczas pracy z tekstem domyśla się znaczenia nieznanych słów 

korzystając z kontekstu, 

- potrafi zredagować spójny tekst, operując pełnymi zdaniami o prostej 

strukturze,  

- otrzymuje dobre bądź bardzo dobre oceny cząstkowe, szczególnie w 

przypadku testów przekrojowych sprawdzających umiejętności i wiedzę 

po kolejnych jednostkach podręcznika,  

- używa prawidłowej pisowni, 

- systematycznie przygotowuje się do lekcji,  

- wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

- potrafi zrozumieć ogólny sens oraz odnaleźć większość kluczowych 

informacji w dialogu bądź prostym tekście,  

- rozumie pytania i polecenia nauczyciela, jeżeli są sformułowane w prosty 

sposób bądź poparte gestem,  

- potrafi zrozumieć dłuższe komunikaty na ogół bez potrzeby ich 

powtarzania,  

- potrafi wypowiedzieć się w sposób zrozumiały na znane tematy,  

- poprawnie operuje większością poznanych struktur, może jednak 

potrzebować pewnych wskazówek nauczyciela, 

- otrzymuje co najmniej dostateczne oceny cząstkowe, szczególnie w 

przypadku testów przekrojowych sprawdzających umiejętności i wiedzę 

po kolejnych jednostkach podręcznika, 

- potrafi przekształcić notatki w spójne zdania w oparciu o model,  



- dysponuje zakresem słownictwa pozwalającym mu opowiadać o sobie i 

swoim otoczeniu,  

- stara się używać prawidłowej pisowni,  

- na ogół jest przygotowany do lekcji,  

- stara się brać aktywny udział w zajęciach.  

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów oraz 

odszukać część kluczowych informacji,  

- zwykle rozumie pytania i polecenia nauczyciela jeżeli poparte są gestem i 

sformułowane w bardzo prosty sposób,  

- potrafi użyć prostych struktur, zwłaszcza przy dodatkowych 

wskazówkach nauczyciela,  

- opanował podstawowy zasób słownictwa, jednakże poważną trudność 

sprawia mu jego zapisanie,  

- potrafi przekazać wiadomość, aczkolwiek jego wypowiedzi są na ogół 

niespójne i zawierają dużą ilość błędów językowych,  

- krótki tekst formułuje jedynie w oparciu o model,  

- otrzymuje dostateczne oceny cząstkowe, szczególnie w przypadku testów 

przekrojowych sprawdzających umiejętności i wiedzę po kolejnych 

jednostkach podręcznika, 

- nie potrafi się samodzielnie przygotować do lekcji, ale chętnie przyjmuje 

pomoc kolegów, 

- solidnie wypełnia zadania lekcyjne, zdarza mu się brać czynny udział w 

lekcjach,  

- wykazuje gotowość dodatkowej pracy celem nadrobienia zaległości, bądź 

doskonalenia swoich umiejętności. 

 

 



Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli:  

- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa, ale wykazuje gotowość 

dodatkowej pracy nad jego powiększeniem,  

- przy pomocy nauczyciela potrafi operować bardzo niewielką ilością 

prostych struktur,  

- przy dodatkowych wskazówkach potrafi niekiedy zrozumieć bardzo 

ogólny sens krótkich tekstów i dialogów,  

- potrafi odszukać niektóre kluczowe informacje w tekstach i dialogach,  

- polecenia nauczyciela rozumie tylko przy  dodatkowej pomocy (gest, 

podpowiedź),  

- wiadomości przekazuje z dużymi  trudnościami, w sposób niespójny,  

- ma poważne problemy z pisownią,  

- często nie jest przygotowany do lekcji, ale wykazuje gotowość 

nadrobienia zaległości przy pomocy kolegów,  

- nie bierze aktywnego udziału w lekcji, lecz wypełnia podstawowe zadania 

lekcyjne przy dodatkowej pomocy.  

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli: 

- nie bierze udziału w lekcji, wykazuje zupełny brak zainteresowania 

zajęciami,  

- bardzo często jest nie przygotowany do lekcji,  

- nie wywiązuje się z obowiązku systematycznego prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać najprostszych 

ćwiczeń gramatycznych,  

- nie potrafi wziąć udziału w łatwych ćwiczeniach komunikacyjnych,  

- pomimo dodatkowej pomocy nauczyciela bądź kolegów nie jest w stanie 

opanować niewielkiej ilości nowego słownictwa,  

- nie rozumie ogólnego sensu prostych tekstów i krótkich dialogów,  



- nie rozumie poleceń nauczyciela, nawet gdy są poparte gestem,  

- ma bardzo poważne problemy z pisownią,  

- nie wykazuje chęci przyjęcia pomocy ze strony nauczyciela i kolegów, 

unika bądź odmawia wykonania dodatkowych zadań. 

 

5. Szczegółowe kryteria ocen dla klas  IV 

 
Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli: 

- doskonale rozumie polecenia nauczyciela związane z życiem klasy oraz 

proste polecenia pisemne,  

- rozumie ogólny sens tekstów/dialogów i potrafi odszukać w nich 

szczegółowe informacje, 

- bez trudu odpowiada na pytania, zwykle przy pomocy prostych zdań,  

- potrafi opisać w prosty sposób swoje najbliższe otoczenie i opowiadać o 

sobie,  

- potrafi samodzielnie zapisać pojedyncze znane mu słowa lub krótki tekst,  

- bierze bardzo aktywny udział w lekcji,  

- bardzo systematycznie przygotowuje się do lekcji,  

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, systematycznie i bezbłędnie 

pracuje z zeszytem ćwiczeń,  

- wykazuje gotowość pomocy kolegów, chętnie podejmuje się 

dodatkowych zadań, 

- bierze udział w konkursach językowych. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

- rozumie polecenia nauczyciela związane z życiem klasy oraz proste 

polecenia pisemne,  

- rozumie ogólny sens tekstów/dialogów i potrafi odszukać w nich 

szczegółowe informacje, 



- bez trudu odpowiada na pytania, często podejmuje próby budowania 

pełnych zdań, 

- potrafi opisać w prosty sposób swoje najbliższe otoczenie i opowiadać o 

sobie w oparciu o model lub przy pomocy nauczyciela, 

- potrafi samodzielnie zapisać pojedyncze znane mu słowa lub krótki tekst 

(może popełnić błędy w pisowni),  

- bierze aktywny udział w lekcjach, 

- systematycznie przygotowuje się do lekcji,  

- poprawnie prowadzi zeszyty przedmiotowy, systematycznie pracuje z 

zeszytem ćwiczeń. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

- z reguły rozumie polecenia nauczyciela związane z życiem klasy,  

- rozumie ogólny sens tekstów/dialogów i potrafi odszukać w nich 

szczegółowe informacje, 

- potrafi udzielić krótkich odpowiedzi na pytania,  

- potrafi opisać w prosty sposób swoje najbliższe otoczenie i opowiadać o 

sobie w oparciu o model lub przy pomocy nauczyciela, 

- potrafi samodzielnie zapisać pojedyncze znane mu słowa (często popełnia 

błędy, ale stara się samodzielnie je korygować), 

- stara się brać aktywny udział w lekcjach,  

- przygotowuje się do lekcji, 

- solidnie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 

- rozumie proste polecenia nauczyciela poparte dodatkowo gestem,  

- rozumie bardzo ogólny sens tekstów/dialogów, zwłaszcza gdy są oparte 

na wcześniej poznanym wzorze,  



- potrafi przy pomocy nauczyciela sformułować prostą odpowiedź na 

pytanie,  

- komunikuje się przy pomocy prostych słów,  

- rozumie łatwe, najczęściej używane polecenia pisemne,  

- na ogół potrafi poprawnie przepisać słowa lub zwroty z tablicy i 

podręcznika,  

- potrafi wpisać brakujące słowa do tekstu,  

- prowadzi zeszyt przedmiotowy i potrafi samodzielnie wykonać niektóre 

zadania w zeszycie ćwiczeń,  

- na ogół stara się przygotować do lekcji.  

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli: 

- rozumie najprostsze i najczęściej używane polecenia nauczyciela poparte 

dodatkowo gestem,  

- podejmuje próby zrozumienia tekstów/dialogów opartych na wcześniej 

poznanym wzorze,  

- potrafi przy pomocy nauczyciela sformułować prostą odpowiedź na 

pytanie,  

- komunikuje się przy pomocy pojedynczych słów, zwykle ma problemy z 

wymową, 

- nie potrafi poprawnie przepisać słów lub zwrotów z tablicy i podręcznika, 

ale podejmuje próby korekty wskazanych błędów, 

- stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy, w zeszycie ćwiczeń pracuje 

przy pomocy nauczyciela, 

- często jest nie przygotowany do lekcji, ale podejmuje próby nadrobienia 

zaległości, 

- stara się brać udział w lekcji. 

 

 



Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli: 

- nie rozumie nawet najprostszych i najczęściej używanych poleceń 

nauczyciela,  

- nie potrafi opanować niewielkiej ilości słów nawet przy dodatkowej 

pomocy,  

- jego zasób słownictwa i problemy z wymową uniemożliwiają 

komunikację, 

- błędnie przepisuje słowa z tablicy i podręcznika i nie potrafi samodzielnie 

ich poprawić,  

- wyjątkowo niestarannie i niesystematycznie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy, nie podejmuje prób pracy z zeszytem ćwiczeń, 

- bardzo często jest nie przygotowany do lekcji i nie wyraża chęci 

nadrobienia zaległości,  

- nie bierze udziału w lekcji, nie wykazuje zainteresowania żadnym 

aspektem pracy w klasie.  

 

  Dla uczniów z dostosowaniem wymagań programowych i tych 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  kryterium 

wystawienia danej oceny (oprócz tych podanych powyżej) powinno być także, a 

nawet przede wszystkim,  ich osobiste zaangażowanie się w proces lekcyjny 

(aktywność na lekcji, chęć do samokształcenia i nadrobienia własnych braków, 

regularne uczęszczanie na zajęcia, noszenie podręczników i odrabianie zadań 

domowych).  


