
Przedmiotowy system oceniania z języków obcych  
w Zespole Szkół Architektoniczno - Budowlanych w Krośnie. 

 
System oceniania jest odzwierciedleniem wiedzy ucznia, efektów jego pracy w powiązaniu 
z zadaniami stawianymi przez nauczyciela. Zrozumienie i mówienie to dwie najważniejsze 
kompetencje językowe, od których zależy powodzenie ucznia poruszającego się w obrębie danego 
języka. Czytanie i pisanie to uzupełnienie wspomnianych wyżej kompetencji. 
 
Cele nauczania: 
 
I. Cele językowe 
 

- skuteczne używanie języka obcego w codziennych sytuacjach w mowie i w piśmie; 
- rozwijanie strategii komunikacyjnych; 
- rozumienie tekstu mówionego i pisanego. 

 
II. Cele w zakresie integracji międzyprzedmiotowej i poznawania kultury 
 

- korzystanie z materiałów w języku obcym przy wykonywaniu grupowych projektów 
o charakterze międzyprzedmiotowym; 

- poznawanie zwyczajów i życia codziennego w krajach innego obszaru językowego. 
 
III. Cele w zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się 
 

- wykształcenie częściowej samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników 
i materiałów źródłowych; 

- rozumienie własnego procesu uczenia się; 
- ocenianie własnych postępów i branie odpowiedzialności za własną naukę; 
- współpracowanie z innymi w parach i grupach; 
- wykształcenie tolerancji wobec różnic i wobec innych ludzi; 
- samodzielne rozwiązywanie problemów i odkrywanie własnych sposobów dochodzenia do 

tych rozwiązań. 
 
Ocenianiu podlegają: 
 
I. Odpowiedź ustna - obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi na pytania, udział w dialogu, 
przedstawienie scenki, formułowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat. 
 
Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę: 

- płynność i skuteczność komunikacji, 
- poprawność fonetyczną (wymowę), 
- dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego), 
- poprawność gramatyczna. 

 
II. Odpowiedzi pisemne: 
 

a) Kartkówki (niezapowiedziane obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji), 
b) Sprawdziany (z więcej niż trzech lekcji, zapowiedziane na tydzień przed i poprzedzone 

powtórzeniem wiadomości), 
c) Prace pisemne domowe,  
d) Inne prace pisemne (np. projekty, prace w parach i grupach). 

 
 



Oceniając wypowiedz pisemną nauczyciel bierze pod uwagę: 
- skuteczność komunikacyjną, 
- poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, 
- dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego), 
- poprawność gramatyczną. 

 
W odpowiedziach pisemnych poprawność gramatyczną sprawdza się poprzez ćwiczenia, uzupełnianie, 
sprawdzanie znajomości zwrotów i słownictwa, poprzez tłumaczenie z języka obcego na język 
ojczysty lub odwrotnie. 
 
Kryteria i zasady oceniania 

- 0%- 29% - ocena niedostateczna 
- 30%- 49% - ocena dopuszczająca 
- 50%- 74% - ocena dostateczna 
- 75%-89% - ocena dobra 
- 90%- 100% - ocena bardzo dobra 
- 100% + zadania dodatkowe - ocena celująca 

 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenianie jest procesem 

planowanym, systematycznym i jawnym. 
2. Uczeń zna wymagania programowe na poszczególne stopnie. Na lekcji organizacyjnej nauczyciel 

przedstawia wymagania i kryteria ocen. Przedmiotowy system oceniania jest do dyspozycji 
uczniów i rodziców. 

3. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. Podstawą oceniania jest 
systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia. 

4. Oceny cząstkowe można uzyskać za: pracę domową, kartkówkę, sprawdzian, wypowiedź pisemna, 
mówienie, aktywność na zajęciach, prace projektowe. 

5. Prace klasowe są obowiązkowe. 
6. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 
7. Krótkie sprawdziany nie muszą być zapowiadane i obejmują materiał z ostatnich trzech lekcji. 
8. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić prace w terminie trzech tygodni. 
9. Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu sprawdzoną pracę, zapoznaje się z wynikiem i zgłasza 

ewentualne zastrzeżenia do nauczyciela. Prace pozostają również do wglądu dla rodziców i są 
przechowywane przez nauczyciela przez jeden rok szkolny. 

10. Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
W przypadku celowego uchylania się ucznia od napisania sprawdzianu nauczyciel ma prawo 
nakazania napisania pracy. 

11. W czasie pisania sprawdzianów i kartkówek uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy. Jeśli 
uczeń ściąga, to natychmiast otrzymuje ocenę niedostateczną bez sprawdzania pracy.  

12. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu, wypowiedzi ustnejlub 
wypracowania. Uczeń ma prawo do poprawy, jeśli wolę taką zgłosi w ciągu dwóch tygodni  od 
dnia wpisania oceny do dziennika.  Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie ustalonym 
przez nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Przy wystawianiu ocen brana pod uwagę jest 
ocena lepsza.  

13. Przy poprawianiu prac klasowych, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych, wypracowań i pisaniu 
w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.  

14. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych 
i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach. W przypadku dłuższej niż tydzień 
nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem. 

15. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole i znajdującego się 
w trudnej sytuacji losowej w danej chwili. 

16. Uczeń w każdym półroczu z każdego przedmiotu, którego tygodniowy wymiar zajęć jest większy 
niż jedna godzina może dwa razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych. Zgłoszenia należy 



dokonać na początku lekcji, w trakcie sprawdzania listy obecności. Jeżeli tygodniowy wymiar 
zajęć wynosi 1 godzinę, nieprzygotowanie można zgłosić tylko raz w semestrze. Fakt ten 
odnotowywany jest w dzienniku zajęć lekcyjnych. Zgłoszenie „nieprzygotowania” nie dotyczy 
zapowiadanych sprawdzianów i kartkówek. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak 
pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. (uczeń, który nie 
skorzystał z przysługującego mu prawa w pierwszym półroczu  nie ma prawa do większej liczby 
nieprzygotowań w drugim półroczu) 

17. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 16 uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie 
ocenę niedostateczną. 

18. W szkole dodatkowo wprowadza się zwalnianie uczniów z odpowiedzi ustnych i krótkich 
niezapowiedzianych prac pisemnych na zasadach „szczęśliwego numerka”.  „Szczęśliwy numerek” 
codziennie zostaje automatycznie wygenerowany przez dziennik elektroniczny.   

19. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych i poprawy 
oceny na wyższą niż wynika to z ocen cząstkowych. 

20. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, i nie ma przynajmniej połowy ocen cząstkowych 
w semestrze/roku wystawionych w danej klasie nie może być klasyfikowany z przedmiotu. Dla 
takiego ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 

21. Propozycję oceny końcoworocznej nauczyciel wystawia najpóźniej na dwa tygodnie przed radą 
klasyfikacyjną. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych otrzymanych 
w ciągu semestru. Propozycja oceny może ulec zmianie tzn. można ją podwyższyć lub obniżyć. 
Oceny z poszczególnych form wypowiedzi mają różną wagę, wartość. 

22. Ustala się następującą wagę ocen: 
- Sprawdzian - waga - 3 
- Kartkówka słownictwo - waga - 2 
- Kartkówka gramatyka - waga - 3 
- Odpowiedź ustna - waga - 2 
- Wypowiedź pisemna - waga - 1 
- Aktywność - waga - 1 
- Zadanie domowe - waga - 1 
- Ćwiczenia dodatkowe, rozszerzające - waga - 4 

23. Pod uwagę brany jest również postęp ucznia i wkład pracy. Przy wystawianiu oceny semestralnej 
nauczyciel bierze pod uwagę średnią ważoną z danego semestru. Przy wystawianiu oceny rocznej 
nauczyciel bierze pod uwagę średnią ważoną roczną. Nauczyciel ma prawo podnieść ocenę 
semestralną i końcoworoczoną o stopień jeżeli wszystkie oceny cząstkowe ucznia były pozytywne 
i uzyskane w pierwszym terminie. 

24. Przedziały ocen przy uzyskaniu średniej ważonej: 
- celująca > 5,2 
- bardzo dobra 4,6 - 5,2 
- dobra 3,6 - 4,5 
- dostateczna 2,6 - 3,5 
- dopuszczająca 1,6 - 2,5 
- niedostateczna 1,00 - 1,5 

25. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem na koniec roku uczeń 
informowany jest miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

26. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwsze półrocze roku szkolnego 
uczeń ma obowiązek zaliczyć wymagane wiadomości i umiejętności  a termin poprawy uczeń ma 
obowiązek uzgodnić z nauczycielem. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 
niedostateczną może zdawać egzamin poprawkowy.  

27. Jeśli uczeń nie zgadza się z proponowaną mu oceną może złożyć wniosek o egzamin sprawdzający 
do dyrekcji szkoły.  

28. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO. 
29. Wszystkie inne kwestie, które nie zostały uregulowane w powyższym Przedmiotowym Systemie 

Oceniania ustalane są indywidualnie przez nauczyciela w porozumieniu z klasą. 



Powiadamianie rodziców /opiekunów prawnych o ocenach 
 
Powiadamianie rodziców odbywa się poprzez wpisywanie bieżących ocen do dziennika 
elektronicznego oraz spotkania z nauczycielem w trakcie zebrań z rodzicami. Rodzice/prawni 
opiekunowie mają prawo wglądu we wszystkie prace pisemne dziecka. 
 
 
Wymagania programowe na poszczególne oceny 
 
1. CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który: 
 
MÓWIENIE 

- działa na poziomie kompetencji nieuświadomionej; 
- jest w stanie wygenerować różnorodne komunikaty z zastosowanie zróżnicowanych elementów 

języka w szerokim spektrum tematycznym i różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych; 
- opanował prawie bezbłędnie artykulację, intonację i akcent; 
- wypowiada się w tempie naturalnym, z zachowaniem poprawności, czytelności i spójności 

komunikatu; 
- używa złożonych struktur, metafor, innych zabiegów stylistycznych. 

 
PISANIE 

- świadomie dokonuje selekcji środków językowych dla pełniejszego wyróżnienia wybranego 
stylu wypowiedzi; 

- przedstawia temat wieloaspektowo, wnikliwie i kreatywnie; 
- posługuje się bogatym słownictwem i podejmuje skuteczne próby tworzenia skomplikowanych 

struktur składniowych; 
- popełnia sporadyczne błędy ortograficznych i gramatycznych. 

 
SŁUCHANIE 

- bezbłędnie określa ogólny sens i intencje autora wysłuchanej wypowiedzi; 
- wyodrębnia w wysłuchanym komunikacie prawie wszystkie żądane informacje; 
- niezależnie od tempa wypowiedzi prawidłowo dzieli strumień mowy; 
- potrafi rozróżnić i określić typy intonacji i odmiany języka. 

 
CZYTANIE 

- stosuje zróżnicowane strategie czytania; 
- potrafi w szybkim tempie zapoznać się i zrozumieć różnorodne komunikaty; 
- w sposób zautomatyzowany, bez przerywania procesu czytania, rozpoznaje, rozróżnia oraz 

przewiduje jednostki leksykalne lub formy gramatyczne i określa znaczenie nieznanych słów 
na podstawie ich analizy słowotwórczej lub kontekstu; 

- bezbłędnie wyodrębnia informacje, fakty i opinie; 
- prawidłowo określa formę, funkcje, styl, język, intencje autora i potencjalnego odbiorcę; 
- formułuje na podstawie przeczytanego tekstu opinie i oceny, które mają charakter 

indywidualny, świadczący o pogłębionej analizie tekstu. 
 
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

- uczeń potrafi bezbłędnie operować strukturami prostymi i popełnia sporadyczne błędy 
posługując się strukturami złożonymi; 

- potrafi budować spójne, złożone zdania; 
- stosuje bardzo szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania; 
- używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym. 

 
 



Wymagania na ocenę CELUJĄCY na koniec roku/semestru 
 
Ocenę celujący na koniec roku może otrzymać uczeń, który: 

- ze sprawdzianów uzyskuje oceny bardzo dobre i celujące, 
- prezentuje efekty samodzielnej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań, językiem 

angielskim, wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, 
- wykazuje się znacznymi umiejętnościami językowymi. 

 
2. BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który: 
 
MÓWIENIE 

- bezbłędnie podejmuje decyzje związane z wyborem formy, stylu, struktur i modeli zdań 
adekwatnych do określonej sytuacji komunikacyjnej; 

- potrafi sformułować dłuższą wypowiedź w całości spójną i logiczną; 
- potrafi wziąć udział w dyskusji; 
- posługuje się szerokim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych wymaganych na 

danym poziomie językowym; 
- tworzy zdania poprawne fonetycznie i językowo; 
- w sposób naturalny wykorzystuje akcent logiczny i środki lingwistyczne dla zwiększenia 

skuteczności komunikatów. 
 
PISANIE 

- potrafi napisać wyważony, spójny, w pełni zrozumiały, zgodny z tematem tekst użytkowy z 
całkowitym zachowaniem wymogów danej formy; 

- stosuje zasady ortografii i interpunkcji; potrafi stosować odpowiednie środki językowe 
(leksyka, składnia, gramatyka, styl) w zakresie określonego typu wypowiedzi pisemnej; 

- zachowuje właściwą formę graficzną; 
- pisze teksty mieszczące się w granicach określonych w poleceniu. 

 
SŁUCHANIE 

- bezbłędnie określa ogólny sens oraz główne myśli wysłuchanej wypowiedzi; 
- prawidłowo wyodrębnia w wysłuchanym komunikacie wymagane informacje; 
- potrafi określić rodzaj i funkcję tekstu oraz styl użytego języka; 
- skutecznie śledzi fabułę komunikatu, niezależnie od jego struktury formalnej, języka i tempa 

wypowiedzi; 
- stosuje różne techniki słuchania w zależności od celu zadania; 
- potrafi określić intencję mówiącego i potencjalnego odbiorcę. 

 
CZYTANIE 

- potrafi ustalić logiczną strukturę komunikatu i wyodrębnić różnorodne, żądane informacje, 
oraz określić myśl przewodnią danego tekstu; 

- posługuje się mechanizmami antycypacyjnymi, które umożliwiają prawidłowe przewidywania 
i określanie przedmiotu i treści wypowiedzi; 

- potrafi w szybkim tempie zapoznać się i zrozumieć różnorodne komunikaty przedstawione w 
formie pisemnej; 

- domyśla się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu; 
- potrafi zinterpretować komunikat argumentując swoje stwierdzenia faktami zaczerpniętymi z 

treści czytanego tekstu bądź też z analizy jego formy lub języka; 
- stosuje różne techniki czytania w zależności od celu zadania. 

 
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

- uczeń 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. 

 
3. DOBRY otrzymuje uczeń, który: 
 
MÓWIENIE 

- przeważnie potrafi z powodzeniem zachować się w szerokim repertuarze sytuacji życia 
codziennego; 

- potrafi sformułować dłuższą wypowiedź spójną i logiczną; 
- zazwyczaj potrafi wziąć udział w dyskusji; 
- wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się nieliczne błędy 

gramatyczne i leksykalne, które jednak nie zakłócają komunikacji; 
- posługuje się dość szerokim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych; 
- opanował wymowę i intonację w sposób sprawiający drobne trudności w zrozumieniu. 

 
PISANIE 

- potrafi napisać spójny, zrozumiały, zgodny z tematem tekst w odpowiednio dobranej formie; 
- stosuje dość szeroki zakres struktur gramatycznych i leksykalnych; 
- wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się nieliczne błędy 

gramatyczno-leksykalne, interpunkcyjne i ortograficzne, które nie zakłócają komunikacji; 
- przeważnie potrafi dostosować styl i rejestr do założonej formy; 
- przeważnie zachowuje właściwą formę graficzną; 
- pisze teksty mieszczące się w granicach określonych w poleceniu lub przekracza je do +/- 10%. 

 
SŁUCHANIE 

- efektywnie odbiera zróżnicowane pod względem formy komunikaty, które jednak zarówno 
tematycznie, jak i językowo korespondują z materiałem nauczania; 

- wyodrębnia główne, kluczowe informacje; 
- prawidłowo wyodrębnia główną ideę całej wypowiedzi; 
- zauważa związki między poszczególnymi częściami wysłuchanego komunikatu, wynikające z 

jego logicznej struktury; 
- jest w stanie śledzić fabułę komunikatu, jednak jest to w dużym stopniu; zależne od samej 

struktury komunikatu, języka i tempa wypowiedzi. 
 
CZYTANIE 

- dąży do zrozumienia sensu komunikatu, a nie do przetłumaczenia go; 
- potrafi ograniczać trudności występujące w pracy z nowym tekstem; 
- potrafi wyodrębnić myśl przewodnią całego komunikatu i poszczególnych jego części; 
- potrafi zinterpretować komunikat argumentując swoje stwierdzenia faktami zaczerpniętymi 

z treści czytanego tekstu; 
- znajduje odpowiednie informacje i szczegóły w tekście. 

 
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

- uczeń potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych; 
- potrafi budować zdania większości przypadków spójne; 
- zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania; 
- używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym. 

 
4. DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 
 
MÓWIENIE 

- sporadycznie potrafi z powodzeniem zachować się w podstawowych sytuacjach życia 
codziennego; 



- próbuje sformułować dłuższą wypowiedź, ale bywa ona niespójna lub nielogiczna; 
- próbuje czasem wziąć udział w dyskusji; 
- próbuje wypowiadać się, ale w jego wypowiedzi pojawiają się liczne błędy gramatyczne 

i leksykalne, które częściowo zakłócają komunikację; 
- posługuje się dość wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych; 
- opanował wymowę i intonację w sposób sprawiający trudności w zrozumieniu. 

 
PISANIE 

- potrafi napisać w większości zrozumiały tekst, lecz czasami brak w nim logicznej ciągłości 
i nie zachowuje on założonej formy; może nieznacznie odbiegać od tematu; 

- stosuje dość wąski zakres struktur gramatycznych; 
- próbuje wypowiadać się, ale w jego wypowiedzi pojawiają się liczne błędy gramatyczno-

leksykalne, interpunkcyjne i ortograficzne, które częściowo zakłócają komunikację; 
- sporadycznie potrafi dopasować styl i rejestr do założonej formy; 
- zdarza się, że nie zachowuje założonej formy graficznej; 
- pisze teksty, które mogą przekroczyć granice określone w poleceniu do +/-20%. 

 
SŁUCHANIE 

- potrafi prawidłowo określić ogólny sens wysłuchanej wypowiedzi; 
- wyodrębnia informacje występujące w zrozumiałych dla niego kontekstach, które są wyrażone 

zrozumiałym językiem, jednak ma trudności w wydzielaniu tylko żądanych informacji; 
- może mieć trudności z rozgraniczeniem informacji głównych i drugorzędnych; 
- potrafi śledzić fabułę komunikatu tylko w wypadku gdy jego struktura jest klarowna, język 

zrozumiały, a tempo wypowiedzi niemal dydaktyczne; 
- potrafi porównać usłyszane informacje z podanym tekstem lub ilustracjami. 

 
CZYTANIE 

- potrafi wyodrębnić przede wszystkim fakty lecz nie potrafi rozgraniczyć informacji głównych 
od drugorzędnych ani uogólnić głównej myśli komunikatu; 

- w zakresie interpretacji czytanego komunikatu potrafi poprawnie określić jego formę; 
- ma wolne tempo czytania; 
- dąży do dosłownego przetłumaczenia tekstu; 
- wymaga stymulacji połączonej ze szczegółową instrukcją postępowania, aby określić 

znaczenie nieznanych słów z kontekstu; 
- potrafi czytać samodzielnie z użyciem słownika. 

 
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

- uczeń potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi; 
- potrafi budować zdania niekiedy spójne; 
- zazwyczaj stosuje zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania; 
- używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym. 

 
5. DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który: 
 
MÓWIENIE 

- z trudem potrafi zachować się w sytuacjach życia codziennego; 
- próbuje sformułować dłuższą wypowiedź, która przeważnie jest niespójna i nielogiczna; 
- rzadko próbuje wziąć udział w dyskusji; 
- w wypowiedzi popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które znaczne zakłócają 

komunikację; 
- posługuje się bardzo wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych; 
- opanował wymowę i intonację w sposób często sprawiający trudności w zrozumieniu. 



 
PISANIE 

- potrafi napisać dłuższy tekst, lecz najczęściej brak w nim logicznej spójności i nie zachowuje 
on założonej formy, znacznie odbiega od tematu i jest trudny do zrozumienia; 

- stosuje bardzo wąski zakres struktur gramatycznych i leksykalnych; 
- w wypowiedzi pisemnej popełnia bardzo liczne błędy, które znacznie utrudniają komunikację; 
- rzadko udaje mu się dostosować styl i rejestr do założonej formy; 
- rzadko zachowuje właściwą formę graficzną; 
- pisze teksty przekraczające granice określone w poleceniu o ponad 20% w górę albo w dół. 

 
SŁUCHANIE 

- próbuje prawidłowo określić ogólny sens wysłuchanej wypowiedzi, ale nie często się mu to 
udaje; 

- wyodrębnia pewne informacje występujące w zrozumiałych dla niego kontekstach, które są 
wyrażone zrozumiałym językiem, ale niekoniecznie te żądane; 

- częściowo potrafi śledzić fabułę komunikatu, którego struktura jest klarowna, język 
zrozumiały, a tempo wypowiedzi dydaktyczne; 

- może mieć kłopoty ze zrozumieniem poleceń nauczyciela. 
 
CZYTANIE 

- potrafi wyodrębnić niektóre fakty lecz nie potrafi rozgraniczyć informacji głównych od 
drugorzędnych ani uogólnić głównej myśli komunikatu; 

- w zakresie interpretacji czytanego komunikatu sporadycznie potrafi poprawnie określić jego 
formę; 

- ma bardzo wolne tempo czytania; 
- tłumaczy tekst dosłownie; 
- wymaga stymulacji połączonej ze szczegółową instrukcją postępowania, aby określić 

znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu. 
 
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

- uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych; 
- potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne; 
- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania; 
- czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa w sposób niepoprawny. 

 
6. NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 
 
MÓWIENIE  

- wypowiada się w sposób niezrozumiały lub całkowicie nie na temat; 
- udziela błędnych odpowiedzi na pytania rozmówcy lub w ogóle nie odpowiada; 
- opanował wymowę i intonację w sposób często znacznie utrudniający zrozumienie; 

 
PISANIE 

- pisze nie na temat lub zawarte w tekście błędy uniemożliwiają komunikację; 
- nie potrafi dostosować stylu i rejestru do założonej formy; 
- nie zachowuje właściwej formy graficznej; 
- tworzy wypowiedź pozbawioną spójności i logiki przekraczającą granice określone 

w poleceniu znacznie ponad 20% w górę albo w dół; 
 
SŁUCHANIE 

- próbuje prawidłowo określić ogólny sens wysłuchanej wypowiedzi, ale mu się to nie udaje, 
ponieważ wyodrębnia tylko pewne informacje, niekoniecznie istotne, których nie potrafi 
połączyć ze sobą lub w ogóle nie rozumie wypowiedzi; 



 
CZYTANIE 

- potrafi wyodrębnić tylko nieliczne fakty, ale nie rozumie treści większości komunikatu; 
- próbuje dosłownie przetłumaczyć fragmenty tekstu co znacznie utrudnia mu zrozumienie treści 

oraz spowalnia czytanie; 
- wymaga dosłownego tłumaczenia słów; 
- w zakresie interpretacji czytanego komunikatu bardzo rzadko lub wcale nie potrafi poprawnie 

określić jego formy. 
 
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

- uczeń ma trudności z posługiwaniem się prostymi strukturami; 
- nie potrafi budować poprawnego zdania; 
- dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa; 
- niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 

 
 
DOSTOSOWANIE PSO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE 
SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI  
1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 
wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 
małych sukcesów. 

4. Uczeń wykazujący uzdolnienia lub wiedzę wykraczającą ponad zespół klasowy zostanie objęty 
specjalną opieką i umożliwi mu się indywidualny rozwój. 

 
 
Dysleksja, dysgrafia, dysortografia 
Ucznia dyslektycznego obowiązują te same treści i wymagania programowe, co uczniów, u których 
nie stwierdzono specyficznych trudności w nauce w postaci dysleksji, dysortografii oraz dysgrafii.   
Uczeń ma obowiązek: 

- wykazać się systematyczną pracą zgodnie ze wskazówkami nauczyciela;-powtarzać i utrwalać 
pisownię wyrazów oraz zwrotów obcojęzycznych; 

- doskonalić umiejętność czytania poprzez częste ćwiczenie w domu. 
Ocenianie ucznia z dysleksją i dysortografią: 

- wydłużony (w miarę możliwości) czas przeznaczony na napisanie sprawdzianu/testu, na 
zrozumienie przeczytanego tekstu; 

- oceniając prace pisemne nie obniża się punktacji za błędy interpunkcyjne oraz za błędy 
ortograficzne, tj. opuszczanie liter, ich gubienie czy też przestawianie, jeśli nie wpływa to na 
zmianę znaczenia wyrazu;  

- istnieje możliwość korzystania podczas zajęć ze słownika języka angielskiego.  
Ocenianie ucznia z dysgrafią: 

- akceptuje się pismo drukowane a prace domowe mogą być napisane na komputerze;  
- nie ocenia się ucznia za charakter i estetykę pisma; 
- w przypadku nieczytelnych zapisów lub prac uczeń ma obowiązek głośnego ich odczytania, 

jeżeli uczeń nie jest w stanie odczytać tego, co napisał otrzymuje 0 punktów za nieczytelne 
odpowiedzi udzielone na sprawdzianie/teście lub ocenę niedostateczną  w przypadku 
nieczytelnych wypracowań, esejów, wypowiedzi pisemnych; 

- większa ilość wypowiedzi ustnych; 



- postępy w nauce, systematyczność pracy oraz zaangażowanie w pokonywanie oraz 
niwelowanie w/w dysfunkcji wpływa na ocenę semestralną/roczną. 

 
Ocenianie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: 

- stosowanie ćwiczeń  doskonalących szybkość i precyzyjność spostrzegania; 
- wydłużenie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału; 
- przekazywanie treści za pomocą konkretów uwzględniając krótkotrwały okres koncentracji; 
- podawanie atrakcyjny wizualnie materiał mniejszymi partiami; 
- wydłużenie czasu  na opanowanie materiału; 
- formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach;  
- uwzględnianie przy ocenianiu możliwości wystąpienia błędów mających związek z wadą 

wymowy; 
- ocenianie wkładu pracy w wykonanie ćwiczeń; 
- stosowanie   zasady oceniania rzeczywistych indywidualnych postępów w nauce; 
- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty; 
- ograniczanie wymagania w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, 
- naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze. 

 
Inne rodzaje dysfunkcji uczniów, będą realizowane poprzez dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, zgodnie ze wskazaniami 
poradni. 
 
Uczeń zdolny: 

- stwarzanie sytuacji wyboru ćwiczeń i zadań, zwalnianie z ćwiczeń schematycznych;  
- różnicowanie poziomu trudności prac domowych, zadań na testach i sprawdzianach; 
- umożliwianie prezentacje wiedzy poza podręcznikowej na forum klasy, umożliwianie 

prowadzenia fragmentów lub całych lekcji; 
- zachęcanie do samodzielnej pracy; 
- przydzielanie  zadań wymagających większej samodzielności, kreatywności, wyższych 

umiejętności; 
- zachęcanie do udziału w kołach zainteresowań, konkursach, olimpiadach; 
- zachęcanie uczniów do prowadzenia „grup wsparcia” dla słabszych kolegów. 

 
Nauczyciel prowadzący ma prawo zawrzeć z grupą swoich uczniów kontrakt określający jeszcze 
inne punkty, które nie zostały ujęte powyżej. 
 
 
 
Ocenianie w czasie nauczania zdalnego. 
 
1.Uczeń ma obowiązek odesłać zadane prace w określonym przez nauczyciela terminie.  
3. Nieodesłanie pracy skutkuje oceną niedostateczną.  
4. Praca niesamodzielna skutkuje ocena niedostateczną.  
5. Uczeń ma możliwość poprawienia otrzymanej oceny po uzgodnieniu formy i terminu z 
nauczycielem.   
6. Za aktywność w czasie nauki zdalnej uczeń może dodatkowo otrzymać pozytywną lub negatywną 
ocenę. 
7. Szczegóły dotyczące nauczania zdalnego reguluje regulamin nauczania zdalnego w ZSAB w 
Krośnie. 
 


