
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 
 

Języki obce: angielski, niemiecki 
 

1. Liczba ocen uzyskanych przez ucznia w półroczu wynosi minimum 3, przy rozszerzeniu 5    (z 

wyłączeniem drugiego semestru klasy trzeciej). Praca ucznia powinna być oceniana w możliwie jak 

najszerszym spektrum językowym tj. czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie oraz słownictwo      i 

gramatyka. 

2. Uczeń otrzymuje oceny za wyniki uzyskane na pracach klasowych, sprawdzianach oraz kartkówkach 

po zrealizowaniu konkretnych partii materiału. Oceniane są również wypowiedzi pisemne i ustne ucznia 

oraz prezentacje lub projekty, a także stopień przygotowania ucznia do zajęć. Uczeń może otrzymać 

ocenę za pracę domową, a także za aktywność. 

3. Uczeń może otrzymać ocenę za pracę dodatkową, jeśli została ona wykonana pod kierunkiem i za 

zgodą nauczyciela. Praca dodatkowa podlega ocenie wg przyjętej skali punktowej (pkt.7). 

4. Uczeń może otrzymać ocenę za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Nauczyciel określa odrębne 

zasady oceny, jeśli nie zostały one sprecyzowane przez organizatorów konkursów i olimpiad. 

5. Uczeń nie jest oceniany za wyniki poświadczone dyplomami uczestnictwa w kursach językowych. 
 

6. Dopuszcza się maksymalnie dwukrotne nieprzygotowanie ucznia do lekcji w półroczu, jeśli jest ono 

zgłoszone zgodnie z trybem postępowania przekazanym uczniom przez nauczyciela na początku roku 

szkolnego. 

7. Przelicznik skali punktowej na stopnie szkolne – patrz tabela. 
 

8. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i powinna odbyć się w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny. 
 

9.  Ocena śródroczna wystawiana jest na podstawie wyników pracy ucznia w pierwszym półroczu i po- 

przedzona jest propozycją oceny ustalaną przez nauczyciela w terminie określonym przez dyrektora 

szkoły. Propozycja oceny śródrocznej może ulec zmianie, gdy zaistnieją istotne przyczyny weryfikacji. 

Ustalając ocenę ostateczną nauczyciel ma prawo dodatkowego sprawdzenia wiedzy ucznia za okres ob- 

jęty oceną. 

10.  Ocena końcoworoczna wystawiana jest na podstawie oceny śródrocznej oraz wyników pracy ucznia 

w drugim półroczu i poprzedzona jest propozycją oceny ustalaną przez nauczyciela w terminie określo- 

nym przez dyrektora szkoły. Propozycja oceny końcoworocznej może ulec zmianie, gdy zaistnieją istotne 

przyczyny jej weryfikacji. Ustalając ocenę ostateczną nauczyciel ma prawo dodatkowego sprawdzenia 

wiedzy ucznia za okres objęty oceną. 

11. Pozostałe informacje są zawarte w ZWO. 



KRYTERIA OCENIANIA W JĘZYKACH OBCYCH 

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM 

W I LO im. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W ZŁOTOWIE 
 

 

 
Ocena 

Rozumienie 

tekstu pisa- 

nego / czy- 

tanego 

Zastosowanie 

konstrukcji 

gramatycz- 

nych 

 
Umiejętno- 

ści komuni- 

kacyjne 

 

Rozumienie 

ze słuchu 

Umiejętność 

tworzenia wy- 

powiedzi pisem- 

nej 

Progi pro- 

centowe 

ocen 

cząstko- 

wych 

Niedosta- 

teczny 

- Nie spełnia 

wymogów na 

ocenę do- 

puszczającą 

- Nie spełnia 

wymogów na 

ocenę do- 

puszczającą 

- Nie spełnia 

wymogów 

na ocenę 

dopuszczają- 

cą 

- Nie spełnia 

wymogów na 

ocenę do- 

puszczającą 

- Nie spełnia wy- 

mogów na ocenę 

dopuszczającą 

0-39% 

Dopuszcza- 

jący – do 

poprawnej 

realizacji 

zadań po- 

trzebuje 

pomocy na- 

uczyciela 

- Uczeń za- 

sadniczo ro- 

zumie temat 

tekstu 

- Ma trudno- 

ści w udzie- 

laniu odpo- 

wiedzi na 

pytania do- 

tyczące isto- 

ty tekstu/ 

lub szczegó- 

łów 

- Nie potrafi 

interpreto- 

wać tekstu. 

Popełnia 

liczne błędy 

leksykalne 

- Popełnia 

liczne błędy 

gramatyczne 

zakłócające 

komunikację 

- Podstawo- 

we treści są 

przekazywa- 

ne Potrafi 

poprawnie 

operować 

niedużą ilo- 

ścią prostych 

struktur 

- Bardzo 

wolne tem- 

po rozmowy 

- Wyraża 

pojęcia w 

sposób 

uproszczony 

(ograniczone 

słownictwo) 

- Błędy fone- 

tyczne w 

znaczeniu 

stopniu za- 

kłócają ko- 

munikację 

- Fragmenta- 

ryczne rozu- 

mienie tekstu 

- Do zrozu- 

mienia po- 

trzebuje licz- 

nych powtó- 

rzeń i prze- 

formułowań 

- Tworzy przekaz 

z dużymi zakłóce- 

niami w zrozu- 

mieniu tekstu 

- Popełnia błędy 

językowe i orto- 

graficzne 

40-54% 

Dostateczny 

– spora- 

dycznie pro- 

si o pomoc, 

powtórzenie 

-Rozumie 

tematykę 

tekstu 

- Odpowiada 

na większość 

pytań doty- 

czących glo- 

balnego zro- 

zumienia 

tekstu 

- Błędy gra- 

matyczne nie 

pozwalają na 

skupienie się 

na temacie 

rozmowy 

- Potrafi po- 

prawnie ope- 

rować niektó- 

rymi prostymi 

strukturami 

- Wolne 

tempo wy- 

powiedzi 

(wahanie) 

- Błędy języ- 

kowe spora- 

dycznie za- 

kłócają ko- 

munikację 

-Niepełne 

zrozumienie 

tekstu 

- Słownictwo 

proste, mało 

urozmaicone 

- Warunek 

zrozumienia 

to wolne 

tempo wypo- 

wiedzi (na- 

grania) i wy- 

raźna wymo- 

wa 

-Tworzy przekaz z 

nielicznymi zakłó- 

ceniami odbioru. 

Błędy nie zakłóca- 

ją przekazu 

55-74% 

Dobry - Dopusz- 

czalne drob- 

ne niedosko- 

nałości w 

zrozumieniu 

tekstu 

- Wymowa 

-Nieznaczne 

błędy grama- 

tyczne nie 

zakłócają 

możliwości 

porozumie- 

wania się 

- Niewielkie 

błędy języ- 

kowe nie 

zakłócają 

komunikacji 

- Zachowane 

jest natural- 

- Po pierw- 

szym przesłu- 

chaniu jest w 

stanie odpo- 

wiedzieć na 

większość 

pytań 

- Tworzy spójny i 

logiczny przekaz z 

błędami, które 

nie zakłócają od- 

bioru. 

75-89% 



 ogólnie po- -Potrafi po- ne tempo - Potrafi zro-   

prawna prawnie ope- rozmowy zumieć więk- 

- Zawarte w rować więk- - Dosyć szość kluczo- 

tekście nie- szością pro- zróżnicowa- wych infor- 

znane nowe stych struktur ne słownic- macji i zapisać 

elementy - Potrafi bu- two i kon- je 

ustala na dować zdania strukcje  

podstawie w większości gramatyczne  

domysłu ję- wypadków   

zykowego, a spójnie   

trudniejsze    

umiejętności    

odszukuje w    

słowniku    

Bardzo do- - Wyczerpu- - Dopuszczal- - Swoboda i - Pełne zro- - Tworzy bez- 90-99% 

bry jąco odpo- ne drobne bogactwo zumienie tek- błędny przekaz  

 wiadana błędy grama- struktur lek- stu pisemny z zasto-  
 wszystkie tyczne sykalno- - Wypowiedź sowaniem boga-  

 pytania - Potrafi bu- gramatycz- płynna, swo- tych struktur,  

 - Dopusz- dować spójne nych bodna zróżnicowany  

 czalne drob- zdania - Sponta- - Umiejętność leksykalnie i gra-  

 ne błędy - Poprawnie niczne rea- wydobycia matycznie  

 gramatyczne operuje gowanie w potrzebnych   

 i leksykalne strukturami sytuacjach informacji i   

 - Globalnie  dnia co- ich zapisu   

 radzi sobie ze  dziennego    

 zrozumie-  - Po popeł-    

 niem tekstu,  nieniu błędu    

 nawet gdy  następuje    

 nieznane mu  autokorekta    

 są słowa klu-      

 czowe      

 - Potrafi in-      

 terpretować      

 tekst      

Celujący - Odpowiada - Pełna po- - Swobodnie - Pełne zro- - Tworzy bez- - 100% 
 wyczerpują- prawność i kreatywnie zumienie na- błędny przekaz  

 co na gramatyczna prowadzi grań, nawet z pisemny z zasto-  

 wszystkie  rozmowę zakłóceniami sowaniem boga-  

 pytania  - Sprawnie w tle tych struktur po-  

 - Wypowiedz  operuje in-  nadprogramo-  

 płynna, swo-  formacjami  wych i idioma-  

 bodna  w celu ich  tycznych  

 - Bogactwo  porówny-  - Bierze udział i  

 leksykalne i  wania i wy-  odnosi sukcesy w  

 różnorod-  ciągania  konkursach i  

 ność struktur  wniosków  olimpiadach  

 wykraczająca      

 poza pro-      

 gram      

 - Całkowita      

 poprawność      

 językowa      

 


