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Przedmiotowy system oceniania  

z języka obcego w ZS CKP w Sochaczewie 

 Liceum Ogólnokształcące 

 Technikum  

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

 

PSO został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty i publikacje:  

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843 z 2015 r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) 

4. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawarte w Statucie ZS CKP w Sochaczewie 

 

Jawność oceniania: 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z niniejszego programu nauczania. 

2. Nauczyciel zawiera z uczniem rodzaj umowy opisując, jakie wiadomości, czynności  

i umiejętności będą od ucznia wymagane na określoną ocenę. 

3. Nauczyciel informuje ucznia o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

4. Oceny są jawne – zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

5. Sprawdzone i ocenione prace (w terminie nieprzekraczającym 14 dni) uczeń (w razie 

życzenia również rodzic) otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez 

nauczyciela. 

6. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę. 
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Ocenianie: 

1. Oceny bieżące, półroczne i półroczne i klasyfikacyjne są wystawiane zgodnie z 

obowiązującą skalą ocen: 

Celujący – 6  

Bardzo dobry – 5  

Dobry – 4  

Dostateczny – 3 

Dopuszczający – 2  

Niedostateczny – 1  

2. Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” w ocenach bieżących. 

3. Bieżące ocenianie dotyczy wystawiania ocen cząstkowych za: 

 odpowiedzi ustne 

 aktywność ucznia na lekcji 

 prace domowe 

 prace pisemne (klasówki, kartkówki, sprawdziany, testy, dyktanda) 

 prace sprawdzające kompetencję pisania (listy, notatki, maile, wpisy na blogu, 

na forum, teksty argumentacyjne itp.) 

 pracę zespołową podczas niektórych lekcji 

 udział w konkursach przedmiotowych; 

 wzbogacenie pracowni językowych o różne plansze, plakaty tematyczne (praca 

wykonana przez ucznia). 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do wystawienia każdemu uczniowi minimum 3 ocen 

cząstkowych w półroczu przy 2 godzinach zajęć w tygodniu i 4 ocen cząstkowych  

w półroczu przy 3 i więcej godzinach zajęć w tygodniu. 
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5. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny 2 razy  

w półroczu przy dwóch i większej liczbie godzin i 1 raz przy jednej godzinie języka 

obcego w tygodniu. 

6. Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

7. Zagadnienia, które nie są ujęte w tym systemie oceniania oraz tryb przeprowadzania 

egzaminów sprawdzających, poprawkowych, klasyfikacyjnych określa Statut ZS CKP 

w Sochaczewie. 

Ocenianie i poprawa prac pisemnych: 

1. Ustala się przeprowadzenie co najmniej 2 prac pisemnych w półroczu. 

2. Praca pisemna trwająca godzinę powinna być zapowiedziana z tygodniowym 

wyprzedzeniem i zapisana w dzienniki lekcyjnym. 

3. Prace pisemne powinny zostać sprawdzone i oddane do wglądu uczniom w ciągu 14 

dni.  

4. Kryteria ocen prac pisemnych: 

Procent, maksymalna ilość punktów Ocena 

0 – 39 % niedostateczny 

40 – 59 % dopuszczający 

60 – 79 % dostateczny 

80 – 94 % dobry 

                       95 – 100% bardzo dobry 

100% + zadanie dodatkowe        celujący 

  

5. Ocenę celującą z pracy pisemnej może otrzymać uczeń, który uzyskał 100% wynik  

z pracy pisemnej i dobrze rozwiązał zadanie dodatkowe. 

6. Każdy uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej w terminie 

nieprzekraczającym 14 dni. Formę poprawy ustala nauczyciel. 
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7. Ocena niedostateczna z poprawy nie może być wpisana do dziennika. Należy jedynie 

odnotować, że uczeń przystąpił do poprawy. 

8. Poprawa pracy pisemnej może odbyć się na lekcji danego przedmiotu lub w innym 

dogodnym terminie (wtedy w obecności co najmniej jednego ucznia). 

9. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel ma prawo 

wyegzekwować wiedzę z zakresu sprawdzianu na pierwszej lekcji po powrocie ucznia 

do szkoły. 

10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie całej klasy/grupy 

(ucieczka z lekcji) nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia go w innym terminie. 

Uczniowie jednak tracą prawo do jego poprawy.  

11. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zapowiadane i dotyczą zakresu tematycznego 

najwyżej 3 ostatnich lekcji (z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych). 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych: 

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub nauczania indywidualnego, opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub w stosunku do ucznia, u którego ustalono formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Inne postanowienia: 

1. Uczeń jest zobowiązany do posiadania wybranego przez nauczyciela, obowiązującego 

w ZSCKP podręcznika; 

2. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

Kryteria ocen  

Ocena celująca: 

 Uczeń posiada umiejętność płynnego, precyzyjnego i bezbłędnego pod względem 

leksykalnym, gramatycznym i fonetycznym reagowania w różnorodnych sytuacjach życia 

codziennego i przetwarzania wypowiedzi ustnych i pisemnych; 
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 Uczeń posiada umiejętność bezbłędnego konstruowania wypowiedzi pisemnej i ustnej na 

zadany temat, wykazującej wszechstronne ujęcie tematu, różnorodność środków 

stylistycznych, myśli i argumentów, oryginalność. 

 Znajomość słownictwa ucznia wykracza poza zakres programu nauczania. Umiejętność 

stosowania słownictwa jest i frazeologii jest zgodna z wymogami tematu i przyjętą formą 

wypowiedzi. 

 Uczeń posiada umiejętność stosowania struktur gramatycznych wykraczający poza zakres 

programu nauczania. 

 Uczeń posiada umiejętność czytania oryginalnych tekstów, rozumienia programów 

telewizyjnych i audycji radiowych. 

 Ucznia cechuje szeroka orientacja w realiach danego obszaru językowego. 

 Uczeń ma wysoko rozwiniętą świadomość swojej wiedzy językowej, potrafi współdziałać 

w grupie, swobodnie korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji, stosuje wysoko 

rozwinięte strategie komunikacyjne i kompensacyjne. 

Ocena bardzo dobra 

 Uczeń posiada umiejętność swobodnego reagowania w różnorodnych sytuacjach życia 

codziennego i przetwarzania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Dopuszczalne są 

nieznaczne błędy leksykalne, fonetyczne i gramatyczne, które nie zakłócają komunikacji. 

 Uczeń posiada umiejętność konstruowania w sposób planowy wypowiedzi pisemnej  

i ustnej na zadany temat, wykazującej wszechstronne ujęcie tematu, różnorodność 

środków stylistycznych, myśli i argumentów. 

 Uczeń rozumie wszystkie informacje przekazywane ustnie i pisemnie. 

 Ucznia cechuje bardzo dobra znajomość słownictwa i frazeologii z zakresie programu 

nauczania. Umiejętność stosowania słownictwa jest i frazeologii jest zgodna z wymogami 

tematu i przyjętą formą wypowiedzi. 

 Uczeń posiada umiejętność stosowania struktur gramatycznych określonych w zakresie  

programu nauczania. 
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 Uczeń posiada ogólną orientację w realiach danego obszaru językowego. 

 Uczeń ma rozwiniętą świadomość swojej wiedzy językowej, potrafi współdziałać  

w grupie, dość swobodnie korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji, stosuje 

rozwinięte strategie komunikacyjne i kompensacyjne. 

Ocena dobra 

 Uczeń posiada umiejętność dobrego reagowania sytuacjach życia codziennego i 

przetwarzania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Dopuszczalne są błędy leksykalne, 

fonetyczne i gramatyczne, które nieznacznie zakłócają komunikację. 

 Uczeń posiada umiejętność konstruowania wypowiedzi pisemnej i ustnej na zadany temat, 

w dużym stopniu spójnej i logicznej, w której temat jest ujęty poprawnie, ale 

schematycznie. 

 Uczeń rozumie większość informacji przekazywanych ustnie i pisemnie, nie wychwytuje 

wszystkich szczegółów. 

 Ucznia cechuje dobra znajomość słownictwa i frazeologii z zakresie programu nauczania. 

Umiejętność stosowania słownictwa i frazeologii jest zazwyczaj zgodna z wymogami 

tematu i przyjętą formą wypowiedzi. Dopuszczalne są niewielkie uchybienia w doborze 

słownictwa, w nieznacznym stopniu utrudniające zrozumienie przekazywanych 

informacji. 

 Uczeń dobrze zna i stosuje struktury gramatyczne określone programem nauczania. 

 Uczeń może robić błędy ortograficzne, które nie zmieniają znaczenia wyrazów. 

 Uczeń posiada wybiórczą orientację w realiach danego obszaru językowego. 

 Uczeń ma świadomość swojej wiedzy językowej, potrafi współdziałać w grupie, potrafi 

sporadycznie korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, często stosuje strategie 

komunikacyjne i kompensacyjne. 
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Ocena dostateczna 

 Ucznia cechuje słaba umiejętność reagowania codziennego sytuacjach życia codziennego 

i przetwarzania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczeń popełnia dość liczne błędy 

leksykalne, fonetyczne i gramatyczne, które zakłócają komunikację. 

 W wypowiedziach ustnych i pisemnych na zadany temat jest on potraktowany przez 

ucznia schematycznie i ogólnikowo, występują braki w przekazywaniu informacji, błędy 

językowe częściowo zakłócają komunikację 

 Uczeń częściowo rozumie większość informacji przekazywanych ustnie i pisemnie, nie 

wychwytuje szczegółów. 

 Typowe dla ucznia jest używanie konstrukcji gramatycznych i słownictwa o niewielkim 

zróżnicowaniu. 

 Uczeń popełnia dość liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne. 

 Uczeń ma niewielką świadomość swojej wiedzy językowej, sporadycznie potrafi 

współdziałać w grupie, rzadko potrafi korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, 

rzadko stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne. 

Ocena dopuszczająca: 

 Ucznia cechuje bardzo słaba umiejętność reagowania codziennego sytuacjach życia 

codziennego i przetwarzania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczeń popełnia liczne 

błędy leksykalne, fonetyczne i gramatyczne, które często zakłócają komunikację. 

 Uczeń ma duże trudności w konstruowaniu wypowiedzi na zadany temat, brak jest 

spójności w wypowiedzi, występują braki w przekazywaniu informacji, błędy językowe 

poważnie zakłócają komunikację. 

 Uczeń wykazuje słabe, częściowe i ogólnikowe rozumienie języka mówionego i pisanego.  

 Ucznia cechuje słaba znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, nieumiejętność 

tworzenia zdań złożonych. 

 Uczeń popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne. 
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 Uczeń ma trudności z samodzielnym wykonaniem ćwiczeń gramatycznych  

i leksykalnych. 

 Uczeń ma bardzo niewielką świadomość swojej wiedzy językowej, słabo potrafi 

współdziałać w grupie, nie potrafi korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, 

sporadycznie stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne. 

Ocena niedostateczna 

 Uczeń nie potrafi reagować w sytuacjach życia codziennego ani przetwarzać wypowiedzi 

ustnych i pisemnych.  

 Uczeń nie potrafi konstruować wypowiedzi na zadany temat, nie przekazuje informacji. 

  Uczeń nie rozumie nawet prostych tekstów słuchanych i czytanych. 

 U ucznia występuje rażący brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych  

i słownictwa. 

 Uczeń nie potrafi nawet z pomocą nauczyciela wykonać ćwiczeń gramatycznych  

i leksykalnych. 

 Uczeń nie ma świadomości swojej wiedzy językowej, nie potrafi współdziałać w grupie, 

nie potrafi korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, nie stosuje strategii 

komunikacyjnych ani kompensacyjnych. 

 Uczeń nie wykazuje chęci poprawy oceny niedostatecznej. 

 

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z języków obcych w ZS CKP w Sochaczewie 

 


