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 OCENIANIE PRZEDMIOTOWE 
 

JĘZYK ANGIELSKI w klasach 5-8 
 

 

Ostatnia wersja: 2022                                                        Nauczyciel : mgr Katarzyna Chimiak                

 
 

Na lekcjach języka angielskiego, zgodnie z podstawą programową,  uczniowie oceniani będą za:  

 

1. wiedzę (postęp w opanowywaniu podstawowych struktur gramatycznych oraz słownictwa ) 

2. umiejętności językowe: 

 rozumienie wypowiedzi ustnej i pisemnej (recepcja) 

 tworzenie wypowiedzi ustnej i pisemnej (produkcja) 

 reagowanie na wypowiedzi ustne i pisemne (interakcja) 

 przetwarzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych (mediacja) 

oraz 

 

3. postawę 

a. aktywność ucznia na zajęciach 

b. wysiłek i zaangażowanie włożone w wykonanie zadania 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny wynikające z programu nauczania: 
 

OCENA Produkcja , interakcja i mediacja 

 

recepcja 

 

Celujący Szybkie i pewne reagowanie, wypowiedzi logiczne, zrozumiałe, 

interesujące i kreatywne, w pełni realizujące założenia programowe , 

aktywne użycie różnorodnych struktur gramatycznych, wypowiedź 

płynna. Bardzo dobra wymowa i intonacja. Prace twórcze, formalnie 

nienaganne, język bogaty i w pełni komunikatywny. Słownictwo w 

pełni realizujące założenia programowe, aktywne użycie różnorodnych 

struktur gramatycznych Brak błędów lub sporadyczne błędy o małym 

znaczeniu. Pełna realizacja zadania.  

Szczegółowe 

rozumienie przekazu 

i intencji 

nadawcy/autora 

Bardzo dobry Wypowiedzi zrozumiałe i logiczne, bogate słownictwo, sporadyczne 

błędy nie zakłócające komunikacji. Dobra wymowa i intonacja. Prace 

pełne, bogaty język, w pełni komunikatywne. Sporadyczne  błędy. 

Pełna realizacja zadania z niewielkimi zastrzeżeniami.  

Pełne  rozumienie 

przekazu 

Dobry Reakcja lekko spóźniona, wypowiedzi zrozumiałe, podstawowe 

słownictwo i struktury gramatyczne, nieliczne błędy nie zakłócające 

komunikacji, poprawna wymowa, nieliczne błędy fonetyczne. Prace 

pełne, język prosty, komunikatywny. Nieliczne błędy. Realizacja 

zadania z zastrzeżeniami, które nie wpływają znacząco na jakość pracy.  

Ogólne rozumienie 

przekazu 

Dostateczny Reakcja spóźniona, rozumienie pytań i poleceń wymaga interwencji 

nauczyciela, ograniczone słownictwo, liczne błędy jednak nie 

zakłócające komunikacji, liczne błędy fonetyczne. Prace merytorycznie 

zadowalające, liczne błędy, jednak nie zakłócają one funkcji 

komunikacyjnych tekstu. Niepełna realizacja zadania, spełniająca 

postawione kryteria w około 50%.  

Ogólne zrozumienie 

przekazu przez 

ucznia wymaga 

interwencji 

nauczyciela. 

Dopuszczający Wypowiedź w całości sterowana przez nauczyciela, nie w pełni 

zrozumiała, ubogie i nietrafnie dobrane słownictwo, liczne błędy 

zakłócające komunikację, wymowa niepoprawna, błędy fonetyczne 

zakłócające komunikację. Prace merytorycznie niepełne, liczne błędy 

utrudniają zrozumienie przekazu. Realizacja zadania w ograniczonym 

stopniu.  

Brak zrozumienia  

ogólnego przekazu. 
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Niedostateczny Wypowiedzi i prace niezrozumiałe, przekaz nieczytelny. Zadanie 

niezrealizowane lub zrealizowane w sposób niezgodny z poleceniem, 

niekomunikatywny,  w pełni niezadowalający.  

Brak zrozumienia  

ogólnego przekazu, 

również w wypadku 

interwencji 

nauczyciela. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 

 zapowiedziane krótkie sprawdziany pisemne (tzw. kartkówki) z maksymalnie dwóch ostatnich lekcji 

sprawdzające przyswojenie sobie materiału leksykalnego i gramatycznego; 

 sprawdzian zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdzający ogólny postęp w rozwoju 

sprawności językowych takich jak rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu i pisanie oraz postępy w 

opanowywaniu nowych struktur gramatycznych i leksykalnych; 

 inscenizacje, w czasie których oceniana będzie sprawność mówienia, komunikatywność i poprawność 

wymowy (praca na lekcji); 

 zadania domowe; 

 krótkie wypowiedzi pisemne (praca na lekcji); 

 odpowiedzi ustne (po uprzednim przygotowaniu w domu lub na lekcji) 

 

Waga ocen cząstkowych: 

 

Sprawdziany – 3 

Kartkówki, odpowiedzi ustne  – 2 

Pozostałe - 1 

 

Wiedza, umiejętności i postawa uczniów na zajęciach oceniane mogą być także za pomocą symboli + i - , 

pełniących funkcję pomocniczą w bieżącym ocenianiu, wg następujących zasad: 

 

+ + otrzymuje uczeń, który wykonał zadanie dobrze lub bardzo dobrze;  

+ - otrzymuje uczeń , co do jakości wykonania zadania którego występują znaczące zastrzeżenia; 

-  -  otrzymuje uczeń który nie wykonał zadania, nie postarał się, wykonał zadanie niezgodnie z poleceniem lub 

w sposób uniemożliwiający zrozumienie przekazu. 

 

Zadania wykonane w sposób bardzo staranny, w pełni poprawny i/lub kreatywny, mogą zostać ocenione  +++ 

 

Powyższe symbole, po dwukrotnym dokonaniu oceny pracy ucznia, zostaną zamienione na bieżące oceny 

szkolne wg następujących zasad:  

 

- - - -  1 

- - - + 2 

- - ++ 3 

- +++ 4 

++++ 5 

+++++(+) 6 

 

 

Opracowała: Katarzyna Chimiak 


