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I. Celem PZO jest: 
 ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania kompetencji uczniów z języków obcych 

nowożytnych : języka angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka 
francuskiego 

 umożliwienie nauczycielom bieżącej kontroli pracy i postępów uczniów 
 dostarczenie rodzicom wiedzy o postępach w nauce i rozwoju dziecka 
 dostarczenie uczniom informacji na temat ich własnego rozwoju w zakresie zdobywania 

umiejętności i kompetencji językowych 
 motywowanie uczniów do dalszej pracy i jej ukierunkowanie 
 diagnoza, określenie indywidualnych potrzeb i trudności ucznia 
 okresowe i roczne określanie poziomu opanowania przez uczniów kompetencji 

językowych 
 stworzenie warunków do porównywania osiągnięć uczniów ze standardami 

zewnętrznymi określonymi dla danego etapu kształcenia i poziomu opanowania języka 
przez uczniów 

 
II. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 
100% - 99% celujący 
98% - 90%  bardzo dobry 
89% - 75%  dobry 
74% - 55%  dostateczny 
54% - 45%  dopuszczający 
44% - 0%  niedostateczny 
 
 
III. Formy oceniania i przyporządkowane im wagi : 
Test po kilku rozdziałach    waga 7 
Test z rozdziału      waga 6 
Sprawdzian np. gramatyczny   waga 5     
Kartkówka      waga 2-3 
Odpowiedź ustna      waga 3 
Aktywność       waga 2 
Praca projektowa      waga 4 
Praca domowa     waga 1-2 
Referat lub inna twórczość własna  waga 1   
Nieprzygotowanie do zajęć   waga 2 
Insta.ling      waga 3 
Konkurs szkolny      

 za zajęte 3 pierwsze miejsca  waga 5; ocena 6 
 za udział (powyżej 51%)    waga 3; ocena 5  
 Konkursy wokalne    waga 3; ocena 5 

 
Konkurs pozaszkolny 

 za zajęte 3 pierwsze miejsca  waga 7; ocena 6 
 za udział     waga 3; ocena 5 

 
Olimpiada- etap okręgowy   waga 7: ocena 6 
 
Zadanie praktyczne- np. praca na lekcji waga 2-5 
 

 Uczniowi przysługuje zgłoszenie 1 nieprzygotowania w okresie w klasach z 2h 
tygodniowym wymiarem nauczania i 2 nieprzygotowań z 4-6h tygodniowym wymiarem 
nauczania. 

 
 Insta.ling w klasach językowych jest obowiązkowy, a  w pozostałych decyduje  

nauczyciel.



 
JĘZYKI OBCE 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 

dla podstawy programowej w wariantach III.1.P i III.1.R 
 

 
 OCENA 

NIEDOSTATECZNA 
OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 
OCENA 

DOSTATECZNA 
OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
zna niewiele 
podstawowych słów i 
wyrażeń, popełnia liczne 
błędy w ich zapisie i 
wymowie, zna część 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń: 
zna część wprowadzonych 
słów i wyrażeń, popełnia 
sporo błędów w ich zapisie 
i wymowie, zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, popełnia 
sporo błędów leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach. 

Uczeń: 
zna większość 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń, zwykle 
poprawnie je zapisuje i 
wymawia, zna 
wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia, poprawnie je 
zapisuje i wymawia, zna 
wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne,  
popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
Uczeń otrzymuje ocenę 
celującą, jeśli : 
 uczeń spełnia kryteria 
na ocenę bardzo dobrą 
oraz zawsze aktywnie i 
chętnie angażuje się w 
pracę na lekcji, chętnie 
i sumiennie wykonuje 
zadania, prezentacje, 
projekty,  wykazuje się 
inicjatywą podczas 
realizacji zadań i 
projektów, potrafi 
współpracować w 
grupie, bardzo dobrze 
opanował i swobodnie 
stosuje w 
komunikacji 
zagadnienia 
gramatyczne określone 
w rozkładzie materiału, 
bardzo dobrze 
opanował i swobodnie 
stosuje w komunikacji 
bogaty zasób 
słownictwa oraz funkcji 
komunikacyjnych, 
obejmujący tematykę 
określoną w rozkładzie 
materiału; z łatwością 
rozumie wypowiedzi 
ustne i pisemne, 
potrafi porozumiewać 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, ale w 
niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie, rozumie ogólny 
sens przeczytanych 
tekstów, ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, częściowo 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.  
zwykle potrafi uzasadnić 
swoje odpowiedzi. 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
przekazuje niewielką część 
istotnych informacji, 
wypowiedzi nie są płynne i 
są bardzo krótkie, 
wypowiedzi są w dużym 
stopniu nielogiczne i 
niespójne, stosuje wąski 
zakres słownictwa i 
struktur, liczne błędy 
czasami zakłócają 
komunikację. 

Uczeń: 
przekazuje część istotnych 
informacji, wypowiedzi nie 
są zbyt płynne i są dość 
krótkie, wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, popełnia 
sporo błędów, które nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń: 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje, 
wypowiedzi są zwykle 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
wypowiedzi są logiczne 
i zwykle spójne, 
stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Uczeń: 
przekazuje wszystkie 
informacje, wypowiedzi 
są płynne i mają 
odpowiednią długość, 
wypowiedzi są logiczne i 
spójne, stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
popełnia sporadyczne 
błędy. 



Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
czasami reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego, zadaje 
najprostsze pytania, które 
wprowadzono w 
podręczniku i czasami na 
nie odpowiada. 

Uczeń: 
zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego, odpowiada 
na większość pytań oraz 
zadaje niektóre z nich. 

Uczeń: 
zwykle poprawnie 
reaguje na wypowiedzi 
w prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje pytania i na nie 
odpowiada. 

Uczeń: 
poprawnie reaguje na 
pytania i wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
samodzielnie zadaje 
pytania i wyczerpująco 
na nie odpowiada. 

się z łatwością, bardzo 
swobodnie, płynnie i 
bez wahania; potrafi 
porozumiewać się w 
formie pisemnej z 
łatwością, precyzyjnie 
przekazując 
zamierzoną treść 
zgodnie z założonym 
celem 
komunikacyjnym; 
swobodnie i bez 
wahania reaguje  na 
wypowiedzi, potrafi 
swobodnie dostosować 
rejestr wypowiedzi do 
sytuacji (styl formalny 
/nieformalny), 
swobodnie tworzy i 
przetwarza wypowiedzi 
w celu utrzymania 
skutecznej komunikacji 
w języku angielskim, 
chętnie i skutecznie 
wyszukuje, 
selekcjonuje, 
weryfikuje informacje i 
przetwarza je dla 
własnych potrzeb, 
wykazuje się dużą 
samodzielnością w 
pracy nad językiem, 
np. poprzez prace 
dodatkowe. 
 
 
 
 
 
 
 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
zapisuje niewielką część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje część informacji z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub przekazuje 
ustnie informacje z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Inne kryteria Uczeń: 
zwykle nie okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem, 
zwykle nie jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle nie jest 
przygotowany do 
zajęć, zwykle nie 
odrabia pracy 
domowej. 

Uczeń: 
okazuje zainteresowanie 
przedmiotem, rzadko jest 
aktywny na lekcji, często 
nie jest przygotowany do 
zajęć,  
często nie odrabia pracy 
domowej. 

Uczeń: 
czasami okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, czasami 
jest aktywny na lekcji, 
zwykle jest przygotowany 
do zajęć, zwykle odrabia 
pracę domową. 

Uczeń: 
okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle jest 
przygotowany do 
zajęć, regularnie 
odrabia pracę 
domową. 

Uczeń: 
okazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
bardzo aktywny na 
lekcji, jest przygotowany 
do zajęć, regularnie 
odrabia pracę domową. 

 


