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Przedmiotowe Ocenianie Ucznia zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem 

Ucznia obowiązującym w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego  

w Skarżysku-Kam.  

 

Przedmiotowe Ocenianie Ucznia jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 
 

Języki obce 

 

1. Procedury sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.  

 

Pomiar osiągnięć edukacyjnych ucznia może odbywać się za pomocą 

następujących narzędzi:  

• praca klasowa  

• sprawdzian  

• odpowiedź ustna  

• prezentacja z materiałem audiowizualnym / plakatem etc.  

• wypowiedź pisemna (poziom podstawowy)  

• wypowiedź pisemna (poziom rozszerzony)  

• sprawdzian kompetencji językowych na poziomie podstawowym, obowiązkowy dla 

wszystkich uczniów klas trzecich 

• sprawdzian kompetencji językowych na poziomie rozszerzonym, 

obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas trzecich  

• aktywność i praca na lekcji 

• konkursy przedmiotowe (dotyczy laureatów i uczniów, którzy otrzymali 

wyróżnienie) 

 sprawdzian okresowy wagi 3 - obejmujący całe półrocze  

 

 

2. Ocenianie osiągnięć ucznia. 

 

Wszystkie formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych są oceniane w skali:  

 

celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.  
 

Laureaci konkursów i olimpiad językowych otrzymują ocenę celującą a 

uczniowie, którzy zdobyli wyróżnienie otrzymują ocenę bardzo dobrą. Są to 

oceny cząstkowe. 

 

3. Szczegółowe kryteria oceniania. 
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Przy ocenianiu prac klasowych i sprawdzianów brany jest pod uwagę procent 

poprawnych odpowiedzi a ocena wystawiana jest według skali:  

0% - 39% niedostateczny  

powyżej 39% - 52% dopuszczający  

powyżej 52% - 70% dostateczny 

powyżej 70% - 89% dobry  

powyżej 89% - 99% bardzo dobry  

100% celujący  
 

• Przy wystawianiu oceny z odpowiedzi ustnej nauczyciel bierze pod uwagę 

adekwatność odpowiedzi do zadanego pytania, bogactwo struktur leksykalno-

gramatycznych, poprawność językową, wymowę oraz płynność wypowiedzi. 

Uczeń może być wezwany do odpowiedzi w dowolnym momencie każdej lekcji. 

Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (za 

wyjątkiem zapowiedzianych form kontroli wiadomości).  

 

• Przy wystawianiu oceny z wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym 

nauczyciel bierze pod uwagę zgodność wypowiedzi z tematem (treść), spójność 

i logikę tekstu, zakres wykorzystanego słownictwa i struktur leksykalno-

gramatycznych oraz poprawność gramatyczną i leksykalną.  

Przy wystawianiu oceny z wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym, 

nauczyciel bierze pod uwagę zgodność wypowiedzi z tematem, formę, 

kompozycję, bogactwo językowe oraz poprawność językową.  

 

4. Procedury poprawiania ocen oraz uzyskiwania oceny rocznej wyższej od 

przewidywanej.  

 

Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy otrzymanej oceny z jednej wybranej 

pracy klasowej lub wypowiedzi pisemnej w semestrze, w ustalonym przez 

nauczyciela terminie. Przy ocenianiu poprawianej pracy, kryteria oceny nie 

zmieniają się, a w przypadku otrzymania oceny wyższej, jest ona wpisana do 

dziennika. Tryb, formę i termin poprawy określa nauczyciel. Procedury 

uzyskiwania oceny rocznej wyższej od przewidywanej określone są w Statucie I 

Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kam.  

 

5. Wagi poszczególnych ocen (dziennik elektroniczny). 

 

Praca klasowa - waga 4 (większa partia materiału) lub 3 (mniejsza partia 

materiału) 

Sprawdzian - waga 2 lub 1 (j.w.) 

Odpowiedź ustna - waga 2 

Prezentacja z materiałem audiowizualnym / plakatem etc. - waga 2  
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Wypowiedź pisemna (poziom podstawowy) - waga 2 

Wypowiedź pisemna (poziom rozszerzony) - waga 3 

Sprawdzian kompetencji językowych na poziomie podstawowym - waga 4 

Sprawdzian kompetencji językowych na poziomie rozszerzonym - waga 4 

Aktywność, praca na lekcji - waga 1 

Konkursy przedmiotowe i olimpiady - waga 4 

 

Oceny z prac pisemnych o wadze większej niż 2 są do dziennika lekcyjnego 

wpisywane kolorem czerwonym.  

Sprawdziany wagi 1 lub 2 nie muszą być zapowiadane.  

W kształceniu na odległość ocenianiu podlegają również: projekty, prace 

wytwórcze, prace domowe i inne formy zlecone przez nauczyciela.  

Podczas kształcenia na odległość wszystkie oceny uzyskiwane przez ucznia 

mają wagę 1. 

 

 

6. Kryteria oceny śródrocznej, rocznej i końcowej 

 

Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną poszczególnych ocen 

otrzymanych w danym semestrze. Ocena ta nie musi być średnią arytmetyczną 

wszystkich ocen uzyskanych w danym półroczu, ale powinna z nich wynikać. 

Średnic ważone ocen przekładają się na stopnie szkolne według następujących 

zasad:  

śr. przynajmniej 5,50 - celujący  

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 5,50 lub 

uzyskał średnią przynajmniej 5,25 i spełnia dodatkowe kryteria przewidziane 

przedmiotowym ocenianiem ucznia (Załącznik nr 1) 

śr. przynajmniej4,50 - bardzo dobry  

śr. przynajmniej 3,50 - dobry  

śr. przynajmniej 2,50 - dostateczny  

śr. przynajmniej 2,00 - dopuszczający  

do 1,99 niedostateczny  

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 4,50 i 

spełnia dodatkowe kryteria, np.: 

 

- zawsze jest dobrze przygotowany i bierze aktywny udział w zajęciach, 

 

- bardzo dobrze opanował materiał, 

 

- płynnie i swobodnie tworzy bogate w treść wypowiedzi ustne, ma szeroki zasób 

słownictwa, 
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- zaliczył wszystkie prace klasowe i sprawdziany w danym półroczu, 

 

- popełnia drobne błędy leksykalne i gramatyczne, które nie wpływają na przekaz i 

komunikację, 

 

- tworzy spójne i logiczne wypowiedzi pisemne. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 3,50 i spełnia 

dodatkowe kryteria, np.: 

 

- przeważnie jest dobrze przygotowany i bierze aktywny udział w większości zajęć, 

 

- opanował materiał w stopniu dobrym, 

.- zaliczył wszystkie prace klasowe i sprawdziany w danym półroczu, 

 

- tworzy w miarę swobodne wypowiedzi ustne popełniając niekiedy zauważalne błędy, 

 

- tworzy zgodne z tematem wypowiedzi pisemne używając struktur leksykalno -

gramatycznych na poziomie średniozaawansowanym. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 2,50 i 

spełnia dodatkowe kryteria, np.: 

 
- wykazuje się przeciętną wiedzą w zakresie opanowania materiału, 

 

- zaliczył wszystkie prace klasowe i sprawdziany w danym półroczu, 

 

- posługuje się mało zróżnicowanymi strukturami gramatycznymi oraz posiada ubogi 

zasób słownictwa, 

 

- popełnia błędy logiczne w tworzonych wypowiedziach ustnych i pisemnych. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 2,00. 

 

 

7. Warunki uzyskania promocji z jedną oceną niedostateczną z języków 

obcych oraz warunki zaliczenia oceny niedostatecznej z pierwszego 

półrocza. 
 

Uczeń, który został promowany warunkowo do klasy programowo wyższej, tzn. 

otrzymał z języka obcego ocenę niedostateczną na świadectwie ukończenia 

klasy, zobowiązany jest do zaliczenia zaległego materiału w terminie 

określonym przez nauczyciela, nie później jednak niż do końca listopada 

nowego roku szkolnego. Ocena z zaliczenia jest wpisana do dziennika zajęć 

lekcyjnych jako cząstkowa ocena z pracy klasowej z wagą 4. 
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W wypadku otrzymania oceny niedostatecznej na półrocze nauczyciel ma prawo 

wymagać od ucznia zaliczenia materiału zrealizowanego w tym półroczu, nie 

później jednak niż do końca kwietnia danego roku szkolnego. Sprawdzian 

zaliczeniowy obejmuje materiał zrealizowany na lekcjach z klasą w półroczu, na 

którego koniec uczeń otrzymał ocenę niedostateczną. Sprawdzian zaliczeniowy 

nie może być poprawiony, a otrzymana z niego ocena jest wpisana do dziennika 

jako ocena cząstkowa z pracy klasowej z wagą 4 lub z wypowiedzi pisemnej z 

wagą 3 (poziom rozszerzony) oraz z wagą 2 (poziom podstawowy). 

 
 

 

8. Inne ważne zapisy. 

 

• Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej jednotygodniowym 

wyprzedzeniem.  

• Nieobecność ucznia na pracy klasowej i zapowiedzianym sprawdzianie musi 

być usprawiedliwiona przez wychowawcę, a uczeń powinien być przygotowany 

do jej napisania na pierwszej lekcji języka obcego po powrocie do szkoły. W 

uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć uczniowi inny termin 

napisania zaległej pracy klasowej lub sprawdzianu. W przypadku 

nieusprawiedliwionego niestawienia się ucznia w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, uczniowi nie przysługuje prawo do poprawienia oceny.  

• Uczeń, który ściąga, podpowiada lub przeszkadza w pisaniu pracy klasowej, 

sprawdzianu, bądź innej formy pracy na lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Oceny tej nie można poprawić.  

• Uczeń przychodzący na lekcję po nieobecności krótszej niż 5 dni ma 

obowiązek przygotować się do lekcji. Nieobecność przynajmniej pięciodniowa 

usprawiedliwia nieprzygotowanie ucznia do lekcji pierwszego dnia po chorobie.  

 

9. Uczniowie z dysfunkcjami są oceniani według odrębnych zasad zgodnych 

z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

10. Informacja zwrotna nauczyciel-uczeń-rodzic. 

 

Nauczyciele informują rodziców o postępach w nauce i frekwencji uczniów, 

korzystając z wybranych podanych niżej sposobów: 

 klasowe spotkania według ustalonego corocznie przez Dyrektora szkoły 

harmonogramu; 

 indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę 

potrzeb) 

 wpisanie oceny do dziennika elektronicznego 
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 Ponadto, uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i  

uzasadnień do wystawionej oceny. 

 

Załącznik Nr 1 do Przedmiotowego Oceniania Ucznia z języków obcych 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dotyczą materiału 

zrealizowanego na zajęciach lekcyjnych potwierdzonego zapisem w dzienniku 

lekcyjnym w formie tematu zajęć.  

 

Wypowiedź ustna 

 

Celujący  

a) wypowiedź jest zgodna z tematem, bogata w treść  

b) bogactwo leksykalne i różnorodność struktur gramatycznych wykracza poza 

program nauczania  

c) wypowiedź jest płynna, swobodna i logicznie powiązana  

d) całkowita poprawność językowa (wymowa, struktury leksykalno-

gramatyczne)  

e) poprawność fonetyczna i intonacyjna  

 

 

Bardzo dobry  

a) odpowiedź jest pełna, płynna i swobodna  

b) poprawna konstrukcja odpowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)  

c) potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość - bogata treść  

d) dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli  

e) dopuszczalne są drobne błędy gramatyczne i leksykalne, które nic zakłócają 

komunikacji  

f) poprawność fonetyczna i intonacyjna  

g) można go zrozumieć z łatwością  

 

Dobry  

a) odpowiedź jest na temat w miarę swobodna  

b) potrafi mówić w miarę poprawnym językiem popełniając niekiedy 

zauważalne błędy  

c) dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli  

d) wymowa i intonacja ogólnie poprawne nie zakłócające przekazu językowego  

e) nieznaczne błędy gramatyczno - leksykalne  

f) można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności 
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Dostateczny  

a) odpowiedź jest trochę chaotyczna i niespójna  

b) słownictwo jest proste, mało urozmaicone  

c) ma problemy z doborem słów i poprawnym użyciem struktur gramatycznych  

d) posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo 

zauważalnych błędów  

e) występują błędy w wymowie i akcentowaniu utrudniające zrozumienie 

wypowiedzi  

f) można go zazwyczaj zrozumieć  

 

Dopuszczający 

a) odpowiedź jest chaotyczna  

b) czasami potrafi przekazać treść, ale z trudnościami  

c) dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa  

d) popełnia wiele zauważalnych błędów leksykalno-gramatycznych  

e) ma kłopoty z budową zdań  

f) komunikacja w ograniczonym zakresie  

g) można go zrozumieć z dużą trudnością  

 

Niedostateczny 

a) brak jest umiejętności przekazywania informacji  

b) brak odpowiedzi  

c) brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i umiejętności 

budowy zdań  

d) brak podstawowego słownictwa  

e) wymowa uniemożliwia zrozumienie  

f) liczne błędy językowe, które uniemożliwiają komunikację 

 

Wypowiedź pisemna 

 

Celujący  

1 Poziom merytoryczny  

 

Treść  

a) całość wypowiedzi zgodna z tematem  

b) wielostronne ujęcie tematu, różnorodność argumentów  

c) uczeń logicznie uogólnia, wnioskuje, przytacza argumenty przykłady  

d) formułuje własne opinie, przemyślenia i uzasadnia je  

e) bardzo dobra znajomość realiów wykraczająca poza program  

f) uczeń potrafi dokonać porównania z wiedzą o kraju ojczystym  

 

2.Poziom kompozycji  
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Spójność i logika  

a) praca przejrzysta, logiczna, planowa, bardzo dobrze zorganizowana  

b) tekst jest spójny i realizuje określoną formę wypowiedzi podporządkowaną 

myśli przewodniej  

c) praca wyróżnia się inwencją stylistyczną, oryginalnością  

d) objętość pracy w granicach określonych w poleceniu  

 

3.Poziom jakości języka  

Zakres i poprawność 

a) bogate słownictwo i frazeologia  

b) struktury gramatyczne i środki stylistyczne na poziomie zaawansowanym  

c) praca bezbłędna pod względem poprawności językowej  

d) bezbłędna interpunkcja 

 

 

Bardzo Dobry  

 

1. Poziom merytoryczny  

Treść   

a) uczeń w pełni wypowiedział się na dany temat  

b) wypowiedź logiczna, prawidłowo sformułowana teza 

c) duża znajomość realiów  

d) uczeń formułuje własne opinie, przemyślenia, przytacza argumenty  

 

2.Poziom kompozycji  

Spójność i logika  

a) uczeń tworzy wypowiedź w pełni spójną, harmonijną podporządkowaną 

myśli przewodniej 

b) zachowana jest objętość pracy w granicach określonych w poleceniu  

c) jest podział na paragrafy, wstęp i zakończenie  

d) konsekwentnie przestrzega określonej formy wypowiedzi (np.: list, opis, 

recenzja)  

 

3.Poziom jakości języka  

Zakres i poprawność 

a) duże urozmaicenie użytych struktur gramatycznych  

b) bogate słownictwo i użycie zwrotów frazeologicznych  

c) drobne błędy gramatyczne, leksykalne nie wpływają na przekaz i 

komunikację  

d) sporadyczne błędy interpunkcyjne 

 

Dobry  
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1. Poziom merytoryczny  

Treść   

a) wypowiedź zgodna z tematem  

b) ujęcie tematu — poprawne  

c) wypowiedź jest w dużym stopniu spójna, logiczna  

d) ogólna orientacja w realiach e) w pracy zawarta jest większość istotnych 

punktów  

 

2.Poziom kompozycji  

Spójność i logika  

a) zachowana jest określona forma wypowiedzi (np. opis, list, rozprawka, 

recenzja)  

b) jest zachowany podział pracy na poszczególne części (wstęp, paragrafy, 

zakończenie)  

c) praca jest dobrze zorganizowana  

 

3.Poziom jakości języka  

Zakres i poprawność 

a) zróżnicowanie struktur gramatyczno-leksykalnych - na poziomie 

średniozaawansowanym 

b) powtórzenia słownictwa i konstrukcji składniowych co wpływa na przekaz 

językowy  

c) nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne w pewnym stopniu zakłócające 

komunikację  

d) interpunkcja w miarę poprawna  

e) poprawny styl 

 

Dostateczny  

1. Poziom merytoryczny  

Treść   

a) wypowiedź częściowo zgodna z tematem  

b) ogólnikowe, jednostronne ujęcie tematu  

c) praca miejscami nieprzejrzysta, nie zorganizowana  

d) uczeń nie zawsze trafnie dobiera realia danego obszaru językowego do 

zilustrowania tematu  

e) nieliczne błędy rzeczowe  

 

2.Poziom kompozycji  

Spójność i logika  

a) uczeń częściowo zachowuje określoną formę wypowiedzi  

b) praca miejscami nieprzejrzysta, nie zorganizowana  

c) podział na paragrafy częściowo zachowany  
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d) uczeń nie potrafi zachować ciągłości myślowej wypowiedzi, ale zachowuje 

pewną logikę w tekście  

e) pisze teksty dłuższe lub krótsze od wymaganej długości  

 

3.Poziom jakości języka  

Zakres i poprawność 

a) małe zróżnicowanie użytych struktur gramatycznych  

b) ubogie słownictwo (podstawowe)  

c) niewłaściwy dobór słów zakłócający komunikację  

d) dość liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne w pewnym 

stopniu wpływające na przekaz językowy  

e) styl miejscami niepoprawny 

 

Dopuszczający  

1. Poziom merytoryczny  

Treść   

a) znaczne odstępstwo od tematu, problemy ze sformułowaniem tezy  

b) wypowiedź częściowo zgodna z założoną formą ale pozbawiona spójności i 

logiki  

c) uczeń podejmuje próby uogólniania, przytacza mało trafne argumenty  

d) popełnia błędy logiczne przy przytaczaniu realiów danego obszaru 

językowego — bardzo słaba orientacja w realiach  

e) błędy rzeczowe  

 

2.Poziom kompozycji  

Spójność i logika  

a) uczeń w niewielkim stopniu zachowuje określoną formę wypowiedzi  

b) podział na paragrafy - zachowany częściowo  

c) tworzy wypowiedź niekonsekwentną, niespójną  

d) objętość pracy znacznie odbiega od określonej w poleceniu teksty 

zdecydowanie dłuższe lub krótsze  

 

3.Poziom jakości języka  

Zakres i poprawność 

a) ubogie słownictwo zakłócające przekazywanie myśli  

b) bardzo wąski zakres struktur gramatyczno-leksykalnych - na poziomie 

podstawowym 

c) błędy gramatyczno-leksykalne utrudniają komunikację  

d) używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji  

e) nieporadny styl 

 

Niedostateczny  
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1. Poziom merytoryczny  

Treść   

a) praca nie na temat, brak zgodności z założoną formą  

b) wypowiedź pozbawiona spójności i logiki  

c) uczeń nie zrealizował zadania opisanego w instrukcji  

d) brak orientacji w realiach  

 

2.Poziom kompozycji  

Spójność i logika  

a) praca jest nieprzejrzysta, niezorganizowana  

b) brak podziału na paragrafy, wstęp i zakończenie  

c) wypowiedź jest niespójna  

d) objętość pracy znacznie odbiega od określonej w poleceniu teksty 

zdecydowanie dłuższe lub krótsze 

 

3.Poziom jakości języka  

Zakres i poprawność 

a) ubogie i przypadkowo dobrane słownictwo  

b) liczne powtórzenia wpływające negatywnie na przekaz językowy  

c) bardzo wąski zakres stosowanych struktur gramatyczno-leksykalnych i 

środków stylistycznych  

d) rażące błędy gramatyczne i leksykalne uniemożliwiające komunikację  

e) liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne  

f) brak umiejętności budowania prostych zdań. 

 

 

Przy ocenie tekstów pisanych, typowych dla egzaminu pisemnego na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym, stosuje się kryteria oceny podane i opisane 

szczegółowo w informatorze maturalnym publikowanym przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną. 

 

Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są zgodnie z odrębnymi kryteriami 

zawartymi w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

 

 

Opracował Zespół Nauczycieli Języków Obcych: 

 

Emilia Dworska      Anna Górecka 

Marek Kania      

Eliza Jesionek 

Joanna Ludew 
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Marek Kasprzyk 


