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SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 4-8 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych został opracowany na podstawie 
Statutu Szkoły. Wszystkie kwestie nieujęte w PSO są uregulowane w Rozdziale 4 
Statutu Szkoły (Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania). 

2. Każdy uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji w ilości zgodnie z 
indywidualnymi kryteriami nauczyciela. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje 
oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza: brak pracy domowej, 
brak opanowania zadanego zakresu materiału, brak odpowiednich materiałów 
potrzebnych na lekcji, nieuzupełnienie tematu lekcji, na której uczeń był nieobecny 
(nie dotyczy sytuacji, gdy uczeń był nieobecny przez dłuższy czas). Uczeń ma 
obowiązek zgłosić nieprzygotowanie  na początku lekcji. 

3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu w 
ciągu dwóch tygodni. 

4. Uczeń ma prawo pisać w ciągu dwóch tygodni pracę klasową lub sprawdzian, na 
którym był nieobecny. 

 
 

II. PRZEDMIOT OCENY 
 
Ocenianiu podlegają: 

 Wiedza, czyli znajomość gramatyki i słownictwa określonych w poszczególnych 
programach nauczania. 

 Umiejętność posługiwania się nabytą wiedzą w sytuacjach komunikacyjnych. 

 Aktywność, obowiązkowość i zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkład pracy w 
zakresie zadań domowych. 

 
Wymagania dla poszczególnych klas i poziomów zawierają załączniki. 

 
 
 



III. NARZĘDZIA OCENY 
 

1. Szkoła podstawowa klasy 4-8 
 Wypowiedzi ustne na podstawie podręcznika i innych materiałów uzupełniających 
 Prace klasowe (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmują jeden lub 

kilka działów, cały rok w przypadku diagnozy i poprzedzone powtórzeniem). W 
jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, sprawdzian lub diagnoza,  a 
w jednym tygodniu najwyżej trzy prace klasowe). 

 Sprawdziany leksykalno-gramatyczne (obejmują 3-4 lekcje, zapowiadane na 
poprzedzającej lekcji) 

 Kartkówki (obejmują 1-2 tematy z maksymalnie 3 lekcji, nie wymagają zapowiadania) 
 Recytacje krótkich wierszy 
 Zadania domowe (w zeszycie ćwiczeń, krótkie wypowiedzi pisemne, zadania 

dodatkowe) 
 Wypowiedzi i prace stworzone podczas lekcji w toku pracy indywidualnej i 

zespołowej 
 Czytanie krótkich tekstów z podręcznika  
 Prace projektowe 

 
 

IV. KRYTERIA OCENIANIA 
 
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 
ocena bdb: 
- Potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi. 
- Potrafi budować spójne zdania. 
- Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. 
- Używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. 
ocena db: 
- Potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych. 
- Potrafi budować zdania w większości wypadków spójne. 
- Zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 
- Używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. 
ocena dst: 
- Potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi. 
- Potrafi budować zdania niekiedy spójne. 
- Niekiedy używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 
-Używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. 
ocena dop: 
- Potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych. 
- Potrafi budować zdania ale przeważnie niespójne. 
- Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania. 
- Czasami niewłaściwie używa codziennego słownictwa w sposób niepoprawny. 
- wykonuje zadania z pomocą nauczyciela 
ocena ndst: 
- Nie potrafi operować poprawnie strukturami prostymi 
- Nie potrafi zbudować spójnego zdania, nawet z pomocą nauczyciela 
- Słownictwo, którym się posługuje nie wystarcza, aby zaistniał akt komunikacji 
 
 



 
SŁUCHANIE 
ocena bdb: 
-Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
-Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. 
-Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną. 
 -Potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 
-Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela. 
ocena db: 
-Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
-Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i 
rozmowach. 
-Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. 
-Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego.  
-Potrafi rozróżnić dźwięki. 
-Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 
ocena dst: 
-Potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
-Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. 
-Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. 
-Potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 
-Potrafi rozróżnić większość dźwięków 
-Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 
ocena dop: 
-Potrafi czasami zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
-Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. 
-Potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. 
-Potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 
-Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub 
podpowiedzi. 
ocena ndst: 
-Nie rozumie tekstu ani rozmowy  
-Nie rozumie poleceń nauczyciela  
-Ilość zrozumianych informacji nie pozwala na zaistnienie aktu komunikacji 
 
MÓWIENIE 
ocena bdb: 
-Potrafi z powodzeniem komunikować się.  
-Potrafi mówić spójnie bez zawahań. 
-Można go z łatwością zrozumieć. 
-Posługuje się poprawnym językiem 
-Posiada zakres słownictwa adekwatny do wyrażania myśli i idei 
-W sposób naturalny zabiera głos w rozmowie 
ocena db: 
-Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość.  
-Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem. 
-Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. 



-Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei. 
-Potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym / 
abstrakcyjnym. 
-Potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie.  
-Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności. 
ocena dst: 
-Czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość.  
-Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. 
-Posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów. 
-Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei. 
-Potrafi omawiać tematy codzienne , ale niewiele tematów o charakterze bardziej złożonym 
/ abstrakcyjnym. 
-Można go zazwyczaj zrozumieć. 
ocena dop: 
-Czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, ale z trudnościami.  
-Potrafi czasem mówić spójnie, ale z trudnościami. 
-Posługuje się czasem poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów. 
-Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei. 
-Potrafi omawiać tematy codzienne, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze bardziej 
złożonym/ abstrakcyjnym. 
-Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie. 
-Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością. 
- Często korzysta z pomocy nauczyciela. 
ocena ndst: 
-Nie potrafi przekazać wiadomości nawet z pomocą nauczyciela. 
-Mówi niespójnie, popełnia wiele błędów, co zakłóca komunikację 
-Nie można go zrozumieć 
 
PISANIE 
ocena bdb: 
-Potrafi napisać tekst zawierający złożone struktury i słownictwo. 
-Potrafi w spójny sposób skomponować tekst. 
-W wypowiedzi pisemnej z łatwością przekazuje wymagane informacje. 
-Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 
ocena db: 
-Próbuje pisać stosując złożone struktury i słownictwo. 
-Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. 
-W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie wymagane informacje, niektórych nie rozwija. 
-Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji. 
ocena dst: 
-Potrafi napisać teksty zawierające proste struktury i słownictwo.  
-W zadaniu pisemnym zawiera większość wymaganych informacji, w większości nie 
rozwiniętych.  
-Pisze teksty wyraźnie krótsze od wymaganej długości.  
-Popełnia błędy w pisowni i interpunkcji. 
ocena dop: 
-Próbuje pisać teksty zawierające proste struktury i słownictwo z pomocą nauczyciela. 



-W zadaniu pisemnym zawiera niektóre wymagane informacje. 
-Może pisać teksty zdecydowanie krótsze od wymaganej długości. 
-Popełnia liczne błędy zakłócające komunikację. 
ocena ndst: 
- Nie potrafi wyrazić pisemnie prawie żadnej myśli nawet z pomocą nauczyciela, popełnia 
błędy, które uniemożliwiają komunikację . 
 
 CZYTANIE 
ocena bdb: 
-Rozumie tekst pisany. 
-Potrafi bez problemu wyszukać określone informacje. 
-Potrafi uchwycić główną myśl tekstu. 
-Potrafi czytać samodzielnie korzystając ze słownika. 
-Poprawnie rozwiązuje zadania na podstawie czytanego tekstu. 
ocena db: 
-Przeważnie potrafi odszukać w tekście większość wymaganych informacji.  
-Rozumie ogólny sens czytanego tekstu. 
-Potrafi odszukać w słowniku znaczenie nieznanych wyrazów. 
- Zazwyczaj poprawnie rozwiązuje zadania na podstawie czytanego tekstu 
ocena dst: 
-Czasami potrafi odszukać w tekście część wymaganych informacji. 
-Rozumie część wyrażanych w tekście myśli. 
-Zazwyczaj potrafi odszukać w słowniku znaczenie nieznanych wyrazów. 
-Popełnia błędy przy rozwiązywaniu zadań na podstawie czytanego tekstu. 
ocena dop: 
-Ma trudności z odszukaniem w tekście większości wymaganych informacji. 
 -Czasami potrafi zrozumieć ogólny sens czytanego tekstu. 
-Czasem potrafi odszukać w słowniku znaczenie nieznanych wyrazów. 
-Z pomocą nauczyciela próbuje rozwiązać zadania na podstawie czytanego tekstu. 
ocena ndst: 
-Nie potrafi znaleźć w tekście wymaganych informacji 
-Nie rozumie ogólnego sensu czytanego tekstu  

Ocenę celującą w poszczególnych obszarach może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na 

ocenę bardzo dobrą i dodatkowo wykazuje się bogactwem leksykalno-gramatycznym 

wykraczającym poza dany program nauczania i kreatywnie wykorzystuje swoją wiedzę w 

praktyce. 

SKALE PROCENTOWE DO OCENY KONTROLNYCH PRAC PISEMNYCH 

Bdb 91-100% 

Db 71-90% 

Dst 51-70% 

Dop 34-50% 

ndst 0-33% 

 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zdobył odpowiednią ilość punktów na ocenę bardzo 

dobrą oraz wykonał zadania dodatkowe. 

 
 

V.  OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 
Ocena śródroczna i roczna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych, ale nie jest 
średnią arytmetyczną, ponieważ inną wagę ma ocena np. z kartkówki z bieżącego materiału, 
a inna z testu na podsumowanie rozdziału. 
Ocena śródroczna uwzględnia wkład pracy ucznia oraz postęp w spełnianiu wymagań 
edukacyjnych w ciągu całego półrocza/roku. 
 
 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych został opracowany na podstawie 
Statutu Szkoły. Wszystkie kwestie nieujęte w PSO są uregulowane w Rozdziale 4 
Statutu Szkoły (Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania). 

2. Każdy uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji w ilości zgodnie z 
indywidualnymi kryteriami nauczyciela. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje 
oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza: brak pracy domowej, 
brak opanowania zadanego zakresu materiału, brak odpowiednich materiałów 
potrzebnych na lekcji, nieuzupełnienie tematu lekcji, na której uczeń był nieobecny 
(nie dotyczy sytuacji, gdy uczeń był nieobecny przez dłuższy czas). Uczeń ma 
obowiązek zgłosić nieprzygotowanie  na początku lekcji. 

3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu w 
ciągu dwóch tygodni. 

4. Uczeń ma prawo pisać w terminie dwóch tygodni pracę klasową lub sprawdzian, na 
którym był nieobecny. 

5. Zadanie domowe w formie wypracowania powinny być oddawane w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. Brak takiej pracy w terminie skutkuje oceną 
niedostateczną. Uczeń nieobecny ma obowiązek dostarczyć pracę natychmiast po 
powrocie do szkoły. 

 

6. PRZEDMIOT OCENY 
 
Ocenianiu podlegają: 

 Wiedza, czyli znajomość gramatyki i słownictwa określonych w poszczególnych 
programach nauczania. 

 Umiejętność posługiwania się wiedzą w zakresie czterech sprawności językowych: 
mówienia, czytania, pisania i słuchania. 

 Aktywność, obowiązkowość i zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkład pracy w 
zakresie zadań domowych. 



 
Wymagania dla poszczególnych klas i poziomów zawierają załączniki. 
 

 

7. NARZĘDZIA OCENY 
 

 Prace klasowe (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmują jeden lub 
kilka działów, cały rok w przypadku diagnozy i poprzedzone powtórzeniem). W 
jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, sprawdzian lub diagnoza,  a 
w jednym tygodniu najwyżej trzy prace klasowe). 

 Sprawdziany leksykalno-gramatyczne (obejmują 3-4 lekcje, zapowiadane na 
poprzedzającej lekcji) 

 Kartkówki (obejmują 1-2 tematy z maksymalnie 3 lekcji, nie wymagają zapowiadania) 
 Prace  samodzielnie pisane na lekcji  
 Wypowiedzi ustne przygotowane w domu i tworzone podczas lekcji 
 Reagowanie językowe na podany materiał językowy w formie tekstu czytanego, 

usłyszanego lub materiału ikonograficznego 
 Prace domowe (w zeszycie ćwiczeń, wypowiedź pisemna, przygotowanie wypowiedzi 

ustnej) 
 Indywidualna i zespołowa praca na lekcji 
 Prace projektowe, prezentacje, zadania dodatkowe 

 
 
 

8. KRYTERIA OCENIANIA 
 
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 
ocena bdb: 
- Potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi. 
- Potrafi budować spójne zdania. 
- Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. 
- Używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. 
ocena db: 
- Potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych. 
- Potrafi budować zdania w większości wypadków spójne. 
- Zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 
- Używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. 
ocena dst: 
- Potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi. 
- Potrafi budować zdania niekiedy spójne. 
- Niekiedy używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 
-Używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. 
ocena dop: 
- Potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych. 
- Potrafi budować zdania ale przeważnie niespójne. 
- Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania. 
- Czasami niewłaściwie używa codziennego słownictwa w sposób niepoprawny. 
- wykonuje zadania z pomocą nauczyciela 
ocena ndst: 
- Nie potrafi operować poprawnie strukturami prostymi 



- Nie potrafi zbudować spójnego zdania, nawet z pomocą nauczyciela 
- Słownictwo, którym się posługuje nie wystarcza, aby zaistniał akt komunikacji 
 
 
 
SŁUCHANIE 
ocena bdb: 
-Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
-Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach. 
-Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną. 
 -Potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 
-Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela. 
ocena db: 
-Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
-Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i 
rozmowach. 
-Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. 
-Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego.  
-Potrafi rozróżnić dźwięki. 
-Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 
ocena dst: 
-Potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
-Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. 
-Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. 
-Potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 
-Potrafi rozróżnić większość dźwięków 
-Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. 
ocena dop: 
-Potrafi czasami zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
-Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. 
-Potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. 
-Potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego. 
-Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub 
podpowiedzi. 
ocena ndst: 
-Nie rozumie tekstu ani rozmowy  
-Nie rozumie poleceń nauczyciela  
-Ilość zrozumianych informacji nie pozwala na zaistnienie aktu komunikacji 
 
MÓWIENIE 
ocena bdb: 
-Potrafi z powodzeniem komunikować się.  
-Potrafi mówić spójnie bez zawahań. 
-Można go z łatwością zrozumieć. 
-Posługuje się poprawnym językiem 
-Posiada zakres słownictwa adekwatny do wyrażania myśli i idei 
-W sposób naturalny zabiera głos w rozmowie 



ocena db: 
-Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość.  
-Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem. 
-Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. 
-Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei. 
-Potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym / 
abstrakcyjnym. 
-Potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie.  
-Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności. 
ocena dst: 
-Czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość.  
-Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. 
-Posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów. 
-Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei. 
-Potrafi omawiać tematy codzienne , ale niewiele tematów o charakterze bardziej złożonym 
/ abstrakcyjnym. 
-Można go zazwyczaj zrozumieć. 
ocena dop: 
-Czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, ale z trudnościami.  
-Potrafi czasem mówić spójnie, ale z trudnościami. 
-Posługuje się czasem poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów. 
-Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei. 
-Potrafi omawiać tematy codzienne, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze bardziej 
złożonym/ abstrakcyjnym. 
-Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie. 
-Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością. 
- Często korzysta z pomocy nauczyciela. 
ocena ndst: 
-Nie potrafi przekazać wiadomości nawet z pomocą nauczyciela. 
-Mówi niespójnie, popełnia wiele błędów, co zakłóca komunikację 
-Nie można go zrozumieć 
 
PISANIE 
ocena bdb: 
-Potrafi napisać tekst zawierający złożone struktury i słownictwo. 
-Potrafi w spójny sposób skomponować tekst. 
-W wypowiedzi pisemnej z łatwością przekazuje wymagane informacje. 
-Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 
ocena db: 
-Próbuje pisać stosując złożone struktury i słownictwo. 
-Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. 
-W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie wymagane informacje, niektórych nie rozwija. 
-Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji. 
ocena dst: 
-Potrafi napisać teksty zawierające proste struktury i słownictwo.  
-W zadaniu pisemnym zawiera większość wymaganych informacji, w większości nie 
rozwiniętych.  



-Pisze teksty wyraźnie krótsze od wymaganej długości.  
-Popełnia błędy w pisowni i interpunkcji. 
ocena dop: 
-Próbuje pisać teksty zawierające proste struktury i słownictwo z pomocą nauczyciela. 
-W zadaniu pisemnym zawiera niektóre wymagane informacje. 
-Może pisać teksty zdecydowanie krótsze od wymaganej długości. 
-Popełnia liczne błędy zakłócające komunikację. 
ocena ndst: 
- Nie potrafi wyrazić pisemnie prawie żadnej myśli nawet z pomocą nauczyciela, popełnia 
błędy, które uniemożliwiają komunikację . 
 
 CZYTANIE 
ocena bdb: 
-Rozumie tekst pisany. 
-Potrafi bez problemu wyszukać określone informacje. 
-Potrafi uchwycić główną myśl tekstu. 
-Potrafi czytać samodzielnie korzystając ze słownika. 
-Poprawnie rozwiązuje zadania na podstawie czytanego tekstu. 
ocena db: 
-Przeważnie potrafi odszukać w tekście większość wymaganych informacji.  
-Rozumie ogólny sens czytanego tekstu. 
-Potrafi odszukać w słowniku znaczenie nieznanych wyrazów. 
- Zazwyczaj poprawnie rozwiązuje zadania na podstawie czytanego tekstu 
ocena dst: 
-Czasami potrafi odszukać w tekście część wymaganych informacji. 
-Rozumie część wyrażanych w tekście myśli. 
-Zazwyczaj potrafi odszukać w słowniku znaczenie nieznanych wyrazów. 
-Popełnia błędy przy rozwiązywaniu zadań na podstawie czytanego tekstu. 
ocena dop: 
-Ma trudności z odszukaniem w tekście większości wymaganych informacji. 
 -Czasami potrafi zrozumieć ogólny sens czytanego tekstu. 
-Czasem potrafi odszukać w słowniku znaczenie nieznanych wyrazów. 
-Z pomocą nauczyciela próbuje rozwiązać zadania na podstawie czytanego tekstu. 
ocena ndst: 
-Nie potrafi znaleźć w tekście wymaganych informacji 
-Nie rozumie ogólnego sensu czytanego tekstu  

 

Ocenę celującą w poszczególnych obszarach może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na 

ocenę bardzo dobrą i dodatkowo wykazuje się bogactwem leksykalno-gramatycznym 

wykraczającym poza dany program nauczania i kreatywnie wykorzystuje swoją wiedzę w 

praktyce. 

SKALE PROCENTOWE DO OCENY KONTROLNYCH PRAC PISEMNYCH 

Bdb 91-100% 



Db 71-90% 

Dst 51-70% 

Dop 34-50% 

ndst 0-33% 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zdobył odpowiednią ilość punktów na ocenę bardzo 

dobrą oraz wykonał zadania dodatkowe. 

 

  OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 
Ocena śródroczna i roczna jest wypadkową wynikająca z ocen cząstkowych, ale nie jest 
średnią arytmetyczną, ponieważ inną wagę ma ocena np. z kartkówki z bieżącego materiału, 
a inna z testu na podsumowanie rozdziału 
Ocena śródroczna uwzględnia wkład pracy ucznia oraz postęp w spełnianiu wymagań 
edukacyjnych w ciągu całego półrocza/roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


