
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  
Przedmiot: język angielski 

 
Na posiedzeniu zespołu nauczycieli języków obcych w dn. 27.08.2021 przyjęto na nowy rok szkolny 

2021/22 przedmiotowy system oceniania. Ustalono w nim kryteria i sposoby oceniania poszczególnych 

sprawności językowych, uwzględniono w nim wytyczne zawarte w Nowelizacji ustawy o systemie oświaty 

z 20 lutego 2015 r.  

 

 
I. Informacja o wymaganiach edukacyjnych (gdzie zamieszczone) 

Informacja o wymaganiach edukacyjnych zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły. 

 

II. Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia. 

 

1. Kryteria oceniania sprawności językowych w klasach  I-III 

 
1.1. KRYTERIA OCENIANIA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH W KL. I. 

 

1) Uczeń rozumie proste i trudniejsze polecenia i właściwie na nie reaguje;  

2) Uczeń zna słownictwo wprowadzane na lekcjach;  

3) Uczeń recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;  

4) Uczeń rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.  

5) Uczeń jest obowiązkowy: na lekcje przychodzi przygotowany i odrabia zadania domowe. Uczeń jest 

aktywny.  

 

Nauczyciel ocenia każdą ze sprawności oddzielnie, a w dzienniku lekcyjnym ustala rubryki, w których 

każda mieści oceny związane z danym zakresem: 

• (S) rozumienie ze słuchu,  

• (M) mówienie,  

• rozwój społ.-emocjonalny ([A]aktywność, [O]obowiązkowość).  

Dzięki takiemu podziałowi, informacja o osiągniętym poziomie opanowania poszczególnych umiejętności 

językowych będzie przejrzysta dla nauczyciela, uczniów i ich rodziców.   

 

 

Na zakończenie okresu  i roku szkolnego nauczyciel jedną ocenę uwzględniającą wszystkie kompetencje 

językowe ucznia. 

 

 

1.2 KRYTERIA OCENIANIA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH W KL. II-III 

 

A. Słuchanie 

Uczeń rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela. 

Uczeń rozumie sens słuchanych tekstów (bajek, historyjek, dialogów, piosenek…). 

Uczeń potrafi wyróżnić najważniejsze informacje z usłyszanego tekstu. 

 

B. Mówienie i słownictwo 

Uczeń potrafi zadawać pytania: z pomocą nauczyciela/ samodzielnie. 

Uczeń odpowiada na pytania: jednym słowem / całym zdaniem / w kilku zdaniach. 

Uczeń potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta wprowadzane na lekcjach. 

 

C. Czytanie 

Uczeń czyta pojedynczymi wyrazami / Czyta zdaniami samodzielnie lub z pomocą nauczyciela. 

Uczeń czyta poprawnie: rzadko, zazwyczaj, często, zawsze. 

 



D. Pisanie 

Uczeń poprawnie przepisuje wyrazy z tablicy / Potrafi pisać z pamięci bez błędów 

 

E.  Rozwój społeczno-emocjonalny 

Uczeń jest obowiązkowy: na lekcje przychodzi przygotowany, odrabia zadania domowe, pilnie pracuje na 

lekcji. Uczeń starannie pisze w zeszycie/ zeszycie ćwiczeń. 

Uczeń jest aktywny. 

 

Nauczyciel ocenia każdą ze sprawności oddzielnie, a w dzienniku lekcyjnym ustala rubryki, w których 

każda mieści oceny związane z danym zakresem: 

• (RS) rozumienie ze słuchu,  

•  (M) mówienie,  

• (C) czytanie,  

• (P) pisanie,  

• rozwój społ.-emocjonalny ([A]aktywność, [O]obowiązkowość).  

Dzięki takiemu podziałowi, informacja o osiągniętym poziomie opanowania poszczególnych umiejętności 

językowych będzie przejrzysta dla nauczyciela, uczniów i ich rodziców.   

 

Kryteria oceny semestralnej i rocznej: 

 

Na zakończenie semestru i roku szkolnego nauczyciel wystawia jedną ocenę uwzględniającą wszystkie 

kompetencje językowe ucznia. 

 

Do wystawienia oceny klasyfikacyjnej na I okres lub oceny końcoworocznej uczeń powinien uzyskać oceny 

za: 

 

klas

a 

I okres Forma sprawdzania II okres Forma 

sprawdzania 

I RS (rozumienie ze słuchu) Twarz, 

kolory 
kartkówka RS (rozumienie ze 

słuchu) Części ciała i 

przymiotniki opisujące 

postać  

kartkówka 

M (mówienie) Zwierzęta 

 

odpowiedź ustna M (mówienie) 

Pomieszczenia w 

domu 

odpowiedź ustna 

RS (rozumienie ze słuchu) 

Zabawki, liczby 6-10 
kartkówka RS (rozumienie ze 

słuchu) Opis ubrań 
kartkówka 

M (mówienie) Jedzenie 

 

odpowiedź ustna M (mówienie) 

Zwierzątka domowe 

odpowiedź ustna 

II P (pisanie) Opis zabawki praca na lekcji M (mówienie) 

Czynności i zwierzęta 

odpowiedź ustna 

M (mówienie) Moja rodzina 

 

kartkówka RS (rozumienie ze 

słuchu) Jedzenie 
kartkówka 

RS (rozumienie ze słuchu) Ciało i 

twarz She's got.../ He's got... 

 

odpowiedź ustna M (mówienie) 

Krajobraz 

odpowiedź ustna 

P (pisanie) Mój pokój kartkówka RS (rozumienie ze 

słuchu) ubrania 

kartkówka 

III RS (rozumienie ze słuchu) 

Emocje 

kartkówka 

 

P (pisanie) Czynności 

dnia codziennego, 

kartkówka 



godziny 

M (mówienie) Pogoda 

 

odpowiedź ustna M (mówienie) hobby, 

dni tygodnia 

odpowiedź ustna 

RS (rozumienie ze słuchu) 

Czynności, meble, naczynia 

 

kartkówka  P (pisanie) Opis 

zwierzęcia 

 

zadanie domowe  

P (pisanie) Miasto praca na lekcji RS (rozumienie ze 

słuchu) Sporty 

kartkówka 

 

 

 

  

2. Kryteria oceniania sprawności językowych w klasach  IV - VIII 

 
2.1. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach programowych oraz 

kryteriach oceniania. 

 

   2.2 Ocenie podlegają z wagą 3 następujące umiejętności: 

 - rozumienie ze słuchu (RS) 

 - czytanie ze zrozumieniem (C) 

 - mówienie (M) 

 - tworzenie wypowiedzi pisemnej (WP) 

 - znajomość środków językowych: gramatyka (G) oraz słownictwo (S) 

 - znajomość funkcji językowych (FJ) 

   2.3 Uczeń może otrzymać również oceny za: 

 

a) aktywność (A) 

 

• podczas zajęć (niewymuszone odpowiedzi na pytania nauczyciela, udział w dyskusji, dzielenie 

się swoimi doświadczeniami językowymi, prezentowanie swoich umiejętności) - waga oceny 1  

• dodatkowe, samodzielne prace, np. prezentacje, wykonanie pomocy naukowych 

wykorzystaniem narzędzi i technik multimedialnych – waga 2,  

 

b) odpowiedź bieżąca (z ostatniej lekcji) (O) – waga 1 

 

c) sukcesy w konkursach przedmiotowych: laureaci konkursów przedmiotowych – waga 3 (konkurs 

szkolny- ocena bdb, konkurs pozaszkolny – ocena cel). W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma 

prawo ocenić ucznia za sam udział w konkursie.  

 

d) pracę na lekcji (PL) – waga 1 

 

e) projekt (PR) – waga 3 

 

f) zadanie domowe (ZD) – waga 1  

 

g) pilność (P) – waga 1 

 

• rzetelność i systematyczność w odrabianiu zadań domowych i wykonywaniu poleceń nauczyciela,  

• przygotowanie do lekcji (zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń),   

     2.4 

• uczeń może być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej w semestrze 2 razy  

• uczeń ma prawo 1 raz w semestrze zgłosić brak zadania domowego bez konsekwencji, za każdy 

kolejny brak zadania uczeń otrzymuje „-”. 

• nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza najpóźniej po sprawdzeniu obecności, 



• zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji wynikające z co najmniej tygodniowej 

nieobecności jest usprawiedliwione (bez konsekwencji), 

• nieoddanie zadanej pracy w przewidzianym terminie skutkuje oceną niedostateczną, ocena ta może 

być poprawiona w terminie 1 tygodnia, 

 

      2.5. Wszystkie wymienione elementy w p. 2.2 oraz 2.3 oceniane są w skali stopniowej. Określone w p. 

2.3a, b, d, f, g formy aktywności i pilności mogą być nagradzane „plusami” (+). Zdobycie przez ucznia 

pięciu takich plusów na lekcji języka wiodącego lub trzech plusów na lekcji języka drugiego/dodatkowego 

skutkuje postawieniem przez nauczyciela oceny bardzo dobrej z aktywności/pilności. Natomiast brak 

wymienionych pożądanych form pilności odnotowywana jest każdorazowo w dzienniku lekcyjnym w 

postaci „minusa”. Odpowiednio: pięć / trzy kolejne „minusy” składają się na ocenę niedostateczną. 

    2.6. Sprawdzian kompetencji językowych zapowiadany jest z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

    2.7. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej musi ją napisać w ustalonym przez nauczyciela terminie  

najpóźniej w terminie 2 tygodni od swojego powrotu do szkoły. W przypadku niezgłoszenia się ucznia do 

nauczyciela celem ustalenia terminu pracy pisemnej, nauczyciel wstawia do dziennika ocenę niedostateczną 

(wyjątek mogą stanowić przypadki długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia).  

   2.8. Uczeń ma prawo jednorazowo poprawić nie satysfakcjonującą go ocenę z pracy (z wyjątkiem oceny 

za pracę na lekcji) w terminie 14 dni od otrzymania oceny lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Poprawiona ocena jest oceną ostateczną. 

  2.8. Sprawdziany i inne prace pisemne mogą być oceniane punktowo. Punkty są przeliczane na oceny w 

następujący sposób: 

• 0 % - 29 % - niedostateczny   

• 30 % - 49 % - dopuszczający   

• 50 % - 69 % - dostateczny   

• 70 % - 89 % - dobry    

• 90 % - 95 % - bardzo dobry   

• 96 % - 100 % - celujący   

 

 

2.9. Rodzice mają prawo do wglądu do ocenionych prac pisemnych zawsze podczas konsultacji lub w 

innym terminie po uzgodnieniu z nauczycielem. 

 

2.10. Do wystawienia oceny klasyfikacyjnej na I okres lub oceny końcoworocznej uczeń powinien uzyskać 

oceny za: 

 

klasa I okres Forma 

sprawdzania 

II okres Forma 

sprawdzania 

IV RS (rozumienie ze słuchu) kartkówka C (czytanie ze zrozumieniem) kartkówka 

M (mówienie) Dialog 

(Rozmowa z zaproszonym z 

gościem) 

odpowiedź 

ustna 

WP (pisanie) Mail do kolegi praca na 

lekcji 

G (gramatyka) Czasownik „to 

be – być”, zaimki dzierżawcze, 

zaimki wskazujące 

sprawdzian G (gramatyka) Czasownik 

„can”, have got 

sprawdzian 

S (słownictwo) Rodzina kartkówka S (słownictwo) Wygląd, 

charakter 

kartkówka 

S (słownictwo) Ubrania  kartkówka S (słownictwo) Czynności 

wykonywane codziennie, dni 

tygodnia, nazwy miesięcy  

kartkówka 

V RS (rozumienie ze słuchu) kartkówka C (czytanie ze zrozumieniem) kartkówka 



M (mówienie) Dialog 

(Rozmowa przez telefon)  

odpowiedź 

ustna 

WP (pisanie) Pocztówka z 

wakacji 

praca na 

lekcji 

G (gramatyka) Rzeczowniki 

policzalne i niepoliczalne, 

some/any, a/an, how much/many 

sprawdzian G (gramatyka) Czas Past 

Simple – czasownik „to be” 

sprawdzian 

G (gramatyka) Stopniowanie 

przymiotników 

sprawdzian G (gramatyka) Czas Past 

Simple – czasowniki regularne 

i nieregularne 

sprawdzian 

S (słownictwo) Przedmioty 

szkolne, przybory szkolne, 

miejsca w szkole 

kartkówka S (słownictwo) Zawody, prace 

wykonywane w domu 

kartkówka 

S (słownictwo) Technologia, 

przymiotniki opisujące uczucia, 

przymiotnik+przyimek 

kartkówka S (słownictwo) Ważne 

wydarzenia, daty, rodzaje 

muzyki 

kartkówka 

VI RS (rozumienie ze słuchu) kartkówka C (czytanie ze zrozumieniem) kartkówka 

M (mówienie) Dialog – 

kupowanie ubrań. 

odpowiedź 

ustna 

WP (pisanie) Zaproszenie. praca na 

lekcji 

G (gramatyka) Czasy Present 

Simple i Present Continuous. 

sprawdzian G (gramatyka) Czasowniki 

modalne: Should, have to. 

sprawdzian 

G (gramatyka) Czas Past 

Continuous. 

sprawdzian G (gramatyka) Czas Present 

Perfect. 

sprawdzian 

S (słownictwo) Wakacje. kartkówka S (słownictwo) Problemy 

zdrowotne, urazy, dawanie i 

przyjmowanie rad 

kartkówka 

S (słownictwo) Technologia. kartkówka S (słownictwo) Czasowniki i 

rzeczowniki związane z 

gotowaniem, opisywanie 

jedzenia 

kartkówka 

VII RS (rozumienie ze słuchu) kartkówka C (czytanie ze zrozumieniem) kartkówka 

M (mówienie) Opis osoby odpowiedź 

ustna 

WP (pisanie) Pocztówka z 

wakacji 

praca na 

lekcji 

G (gramatyka) Czasy Present 

Simple i Present Continuous. 

sprawdzian G (gramatyka) Czasy Past 

Simple i Past Continuous, 

dopełniacz’s. 

sprawdzian 

G (gramatyka) Czasy Past 

Simple i Present Perfect 

sprawdzian G (gramatyka) Zdania 

warunkowe. 

sprawdzian 

S (słownictwo) Dom. kartkówka S (słownictwo) Świat 

przyrody. 

kartkówka 

S (słownictwo) Szkoła. kartkówka S (słownictwo) Zdrowie. kartkówka 

WP (pisanie) Wpis na forum. praca na 

lekcji 

FJ (Funkcje językowe) dialog 

w restauracji 

odpowiedź 

ustna 

VIII RS (rozumienie ze słuchu) kartkówka C (czytanie ze zrozumieniem) kartkówka 

M (mówienie) Plany na 

przyszłość 

odpowiedź 

ustna 

WP (pisanie) Wpis na blogu o 

swoim ulubionym filmie 

animowanym. 

praca na 

lekcji 

G (gramatyka) Strona bierna. sprawdzian G (gramatyka) Zdania 

przydawkowe i 

okolicznikowe. 

sprawdzian 

G (gramatyka) Pytania 

pośrednie. 

sprawdzian G (gramatyka) Zdania 

czasowe. 

sprawdzian 

S (słownictwo) Sport. kartkówka S (słownictwo) Kultura. kartkówka 

S (słownictwo) Zakupy. kartkówka S (słownictwo) Życie 

społeczne. 

kartkówka 

WP (pisanie) E-mail – praca na FJ (Funkcje językowe) odpowiedź 



reklamacja produktu. lekcji Udzielanie rad, prośba o 

poradę. 

ustna 

 

 

III. Oceny okresowe i końcoworoczne 

 

1. Obszary aktywności uczniów to: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie. 

2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia oraz jego wychowawcę na miesiąc 

przed klasyfikacją. 

3. W przypadku zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców do śródrocznej lub końcoworocznej oceny 

wystawionej przez nauczyciela przewiduje się procedury określone w WZO 

4. Sprawy sporne nieujęte w PZO rozstrzygane będą zgodnie z WZO i rozporządzeniem MEN. 

 

IV. Informacja zwrotna. 

 

1. Nauczyciel informuje rodziców o wymaganiach i kryteriach oceniania oraz o aktualnym stanie 

rozwoju i postępach w nauce dziecka. 

2. Nauczyciel wspiera indywidualny rozwój ucznia i motywuje go do dalszej pracy. 

3. Nauczyciel informuje wychowawcę o osiągnięciach i trudnościach w nauce dziecka. 

4. Nauczyciel informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających interwencji. 

 

 

V. Ewaluacja 

Zespół przedmiotowy dokonuje ewaluacji PZO po zakończeniu roku szkolonego uwzględniając informacje 

zwrotną od uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

VI Ocenianie uczniów z trudnościami edukacyjnymi  

 

1. Testy 

 

Uczeń musi mieć czas na przygotowanie się do sprawdzianu – 2 tygodnie. Nauczyciel podaje uczniowi do 

opracowania listę trudnych lub nowych dla ucznia słów. Przy ocenie nauczyciel nie bierze pod uwagę 

błędów ortograficznych. 

 

2. Kartkówki ze słuchu 

Uczeń może udzielać odpowiedzi w języku polskim. Dopuszczalne są błędy gramatyczne, które nie 

wpływają na ocenę. 

 

3. Czytanie 

Uczeń otrzymuje zbiór opracowanych tekstów do przygotowania w domu. Na lekcji ma wydłużony czas na 

przeczytanie konkretnego tekstu. Dopuszczalna jest większa ilość pomyłek i mniejsza płynność. 

 

4. Zadania domowe 

Nauczyciel ocenia tak jak wszystkich uczniów, ponieważ uczeń ma możliwość korzystania ze słowników. 

 

VII Praca z uczniem zdolnym – wspieranie ucznia w rozwoju zainteresowań i uzdolnień 

 

1. Nauczyciel przydziela uczniowi zdolnemu dodatkowe zadania np. funkcję swojego asystenta, 

przygotowanie pomocy dydaktycznych, przeprowadzenie lekcji lub jej części. 

 

2. Nauczyciel wskazuje uczniowi zajęcia, które pomogą rozwijać jego umiejętności. 

 



3. Nauczyciel pracuje z uczniem zdolnym podczas zajęć lekcyjnych i konsultacji indywidualnych pod kątem 

rozszerzania jego wiadomości i umiejętności i przygotowania go do konkursów na poziomie wykraczającym 

poza treści programowe. 

 

4. Uczeń może prezentować swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w szkolnych projektach językowych 

oraz szkolnych i zewnętrznych konkursach językowych. 

 

VIII Kryteria oceniania sprawności językowych  

 

1. Ocena - celująca  

•Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami w zakresie niżej podanych sprawności w stopniu 

obejmującym 96-100% 

Uczeń bardzo dobrze posługuje się językiem w mowie i w piśmie. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia 

i zainteresowania (np. osiąga sukcesy w konkursach, bierze udział w projektach, zajęciach dodatkowych). 

Potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę. 

 

2. Ocena - bardzo dobra .  

•Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami w zakresie niżej podanych sprawności w stopniu 

obejmującym 90-95% 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien: 

- rozumieć ogólny i szczegółowy sens sytuacji komunikacyjnych na danym etapie nauczania, 

- rozumieć wypowiedzi w formie dialogów, monologów odtwarzanych z nagrań na taśmie, 

- rozumieć globalnie sens informacji płynących z mediów.  

 

W zakresie mówienia uczeń powinien umieć: 

- zadawać pytania i udzielać odpowiedzi na danym etapie nauczania, 

- zdobywać i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego, 

- wyrazić myśli, spostrzeżenia i pytania oparte na materiale przerabianym leksykalnym, 

- inicjować i podtrzymywać rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu – reakcja, prezentacja,  

- samodzielnie wypowiadać się w oparciu o ilustracje.  

 

W zakresie rozumienia tekstu pisanego uczeń powinien: 

- rozumieć napisy i ogłoszenia ułatwiające orientację w środowisku, 

- umieć wyszukiwać i porządkować w tekstach, interesujące go informacje, 

- rozumieć globalny sens tekstów przystosowanych do danego poziomu.  

 

W zakresie pisania uczeń powinien umieć: 

- stosować reguły ortograficzne i gramatyczne w ramach przyswajanego materiału językowego na danym 

etapie nauczania, 

- napisać tekst użytkowy oparty na materiale leksykalnym danego etapu nauczania (np. list, kartka, email, 

ogłoszenie). 

 

Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia, powinny być poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny 

zakres umiejętności i wiedzy. Uczeń powinien bardzo dobrze rozumieć czytany i słuchany tekst. 

 

3. Ocena – dobra. 

• Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami w zakresie wyżej podanych sprawności w stopniu 

obejmującym 70-89% zadanego materiału, tzn.: w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić 

nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji.  

• Uczeń potrafi samodzielnie poprawić własne błędy.  

• Uczeń rozumie w 70-89% samodzielnie czytane teksty ( przeznaczone na dany okres nauki) i w 70-

89% rozumie teksty i dialogi ze słuchu. 

 

4. Ocena dostateczna.  



• Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami zakresie wyżej podanych sprawności, w stopniu 

dostatecznym - ok. 50-69%.  

• Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności.  

• Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji.  

• Uczeń rozumie teksty czytane i słuchane zawierające się w ramach opracowanego materiału ucznia 

w 50-69%. 

 

5. Ocena dopuszczająca.  

• Uczeń ma braki wyżej wymienionych wiadomościach umiejętnościach.  

• Potrafi wykonać tylko ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności.  

• Uczeń potrafi wypowiedzieć się z pomocą nauczyciela.  

• Pisze z licznymi błędami, umożliwiającymi zrozumienie tekstu tylko w minimalnym stopniu.  

• Uczeń rozumie teksty czytane i słuchane tylko w 30-49 %. 

 

6. Ocena niedostateczna 

• Uczeń nie opanował wyżej wymienionych wiadomości i umiejętności nawet w minimalnym stopniu 

(< 30%).  

• Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności.  

• Nie potrafi budować podstawowych, prostych zdań ustnie  ani pisemnie.  

• Nie rozumie poleceń, a także samodzielnie czytanych tekstów przewidzianych na danym etapie, 

nauczania. 

 

Dobór tematyki i kolejności wprowadzenia struktur gramatycznych uzależniona jest od stosowanego 

podręcznika. 

 

 

IX Formy dostosowania wymagań na lekcjach języka obcego  

 

 

1. DYSLEKSJA 

 

• posadzić ucznia blisko nauczyciela, by skorzystać z jego pomocy w razie trudności przy opanowaniu 

materiału i wykonywaniu zadań, 

• odpytywać ucznia w mniejszej grupie, nie przy całej klasie, 

• prace pisemne powinny być oceniane pod kątem merytorycznym (treść, wiedza, stylistyka, 

kompozycja). Poprawność ortograficzna- oceniana jakościowo, jako ocena opisowa. Nauczyciel 

podaje liczbę błędów (np. zaznacza na marginesie kreską), a uczeń ma obowiązek odszukać je i 

opracować w sposób wskazany przez nauczyciela. Regularna kontrola ilości błędów ortograficznych 

pozwala stwierdzić sukces ucznia lub brak efektów pracy. 

• nie obniżać ocen za „brzydkie” pismo przy dysgrafii. Pozwolić dysgrafikowi, gdy pismo jest mało 

czytelne, korzystać z komputera np.: przy odrabianiu prac domowych, dyslektykowi- z magnetofonu 

lub dyktafonu, 

• zachęcać do stałego używania słownika obcojęzycznego, który zawsze powinien znajdować się na 

ławce dyslektyka,  

• ograniczać odpytywanie z głośnego czytania przy całej klasie,  

• wydłużyć czas przeznaczony na pracę pisemną czy wykonanie innych czynności, dostosować czas 

trwania ćwiczeń do możliwości ucznia, 

• stosować zasadę stopniowania trudności przy jednoczesnym systematycznym utrwalaniu 

prawidłowych umiejętności i likwidowaniu niekorzystnych nawyków w czytaniu i pisaniu, 

• stosować nauczanie polisensoryczne, angażować jak najwięcej zmysłów, szczególnie do utrwalania 

wiadomości, 

• uczeń nie powinien być wyrywany do natychmiastowej odpowiedzi, należy mu dać czas do 

zastanowienia się, 

• w przypadku rozpoznanej osłabionej funkcji pamięci należy dać uczniowi dodatkowy czas na 

nauczenie się pewnych partii materiału lub zadawać mniejsze partie. 



• stosować przerwy lub inny rodzaj aktywności (ze względu na męczliwość ucznia), 

• mobilizować ucznia do pracy przez stosowanie różnorodnych ćwiczeń. 

 

2. DYSORTOGRAFIA 

• zawsze uwzględniać trudności ucznia, 

• w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, 

• nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy, 

• doceniać chęć pokonywania trudności, wysiłek, wytrwałość i samodzielność w działaniu, 

• pozostawić więcej czasu na wykonanie pracy – stosownie do opinii PPP, 

• w miarę możliwości odpytywać w formie ustnej, 

• nie oceniać błędów w pisowni. 

 

3. DYSGRAFIA 

 

• nie obniżać ocen za „brzydkie” pismo przy dysgrafii Pozwolić dysgrafikowi, gdy pismo jest mało 

czytelne, korzystać z komputera np.: przy odrabianiu prac domowych, dyslektykowi- z magnetofonu 

lub dyktafonu,  

• odpowiednio do opinii wydłużać czas pracy, 

• wzmacnianie motywacji do pokonywania trudności. 

 

4. BRAK KONCENTRACJI UWAGI 

 

• wyznaczanie uczniom konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze, możliwe do zrealizowania, 

etapy, 

• pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności, 

• wydawanie jasno sprecyzowanych poleceń (na raz tylko jedno polecenie), 

• ułatwianie wykonania zadań poprzez dzielenie ich na mniejsze zadania cząstkowe, 

• doceniać chęć pokonywania trudności, wysiłek, wytrwałość i samodzielność w działaniu. 

 

 

 

5. OBNIŻONA OGÓLNIE SPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA – DOSTOSOWAĆ 

WYMAGANIA 

 

• kierowanie jasnych, prostych komunikatów (powtarzanie w razie potrzeby) 

• indywidualizowanie wymagań – ograniczenie treści programowych do niezbędnego 

minimum, 

• indywidualizowanie sposobu oceniania, 

• wspieranie zapamiętywania poprzez wykorzystywanie zdjęć, ilustracji, prezentacji 

multimedialnych, przedmiotów z najbliższego otoczenia (zasada poglądowości), 

• docenianie prawidłowych reakcji na polecenia nauczyciela formułowane w języku obcym 

(wzmocnienia indywidualne, pochwały słowne na forum klasy),  

• motywowanie do podejmowania prób językowych (imitacja, właściwe reakcje w 

standardowych sytuacjach szkolnych, próby samodzielnych krótkich wypowiedzi), 

• angażowanie do zabaw grupowych na forum klasy, stwarzanie możliwości odniesienia 

sukcesu, 

• wspieranie w sytuacjach sprawiających szczególne trudności (np. dodatkowe wspomaganie 

gestem, nieocenianie negatywne przy problemach z rozumieniem tekstu słuchanego), 

• zachęcanie do systematyczności, wytrwałości i finalizowania zaczętych zadań (kolorowanie, 

łączenie elementów graficznych wg instrukcji, wycinanie, klejenie, itp.) 

• motywowanie do wytrwałości i systematyczności w pracy domowej (m.in. kontakt 

telefoniczny z rodzicem, instrukcje pisemne dla rodzica ). 

 



 

6. TRUDNOŚCI  EMOCJONALNE 

 

• wspierać emocjonalnie w sytuacjach trudnych, 

• wzmacniać samoocenę, 

• rozwijać umiejętność radzenia sobie, 

• bazować na mocnych stronach. 

 

X. NAUCZANIE ZDALNE: 

 

 Warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość. 

 

1. W czasie pracy zdalnej:  

- Ocenie podlegają z wagą 1 następujące aktywności: 

- rozumienie ze słuchu (RS) 

- czytanie ze zrozumieniem (C) 

- tworzenie wypowiedzi pisemnej (WP) 

- znajomość środków językowych: gramatyka (G) oraz słownictwo (S) 

- znajomość funkcji językowych (FJ) 

2.Nauczyciel określa zadania podlegające ocenie i ustala termin wykonania pracy. 

3. Jeżeli przed upływem terminu wykonania pracy uczeń lub rodzic zgłosi nauczycielowi lub wychowawcy 

problemy techniczne lub chorobę dziecka uniemożliwiające pracę zdalną, nauczyciel ustala nowy termin 

wykonania zadania. 

4. Jeżeli uczeń nie dotrzyma warunków z punktu 3 i nie odeśle pracy w terminie otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


