
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 W POZNANIU  

 

Przedmiotowy system oceniania w zakresie języków obcych (j. angielskiego oraz j. 

niemieckiego) w klasach 4-8, opiera się na zapisach w Statucie Szkoły. 

Dodatkowe zapisy i regulacje dotyczą: 

1. dopuszcza się1 stosowanie znaków : +, —, √, którymi nauczyciel odnotowuje sam fakt 

wykonania lub niewykonania zadania bez wystawiania oceny, w sposób następujący: 

• + uczeń wykonał prawidłowo zadanie 

• -  uczeń nie wykonał zadania (oznacza, że musi niezwłocznie je uzupełnić) 

• √ sam fakt wykonania zadania (ale może być do poprawy) 

2. dopuszcza się stawianie znaku „ +” również uczniowi, który jest szczególnie aktywny 

na lekcji i potrafi pracować w grupie. W takiej sytuacji po zgromadzeniu pięciu 

plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, sześciu plusów uczeń otrzymuje ocenę 

celującą. Analogicznie minusem „ ─” nauczyciel oznacza niewłaściwe podejście do 

obowiązków szkolnych, jak np.: 

• brak przygotowania do lekcji, np. brak zadania domowego (nauczyciel indywidualnie 

może usprawiedliwić szczególne przypadki braku zadania), brak podręcznika, zeszytu 

lub innych materiałów, które uczeń był zobowiązany przynieść na lekcję 

• brak pracy na lekcji ( np. uczeń nie wie nad którym ćwiczeniem pracuje klasa.) 

• niewłaściwa praca w parach lub w grupie 

• dopuszcza się także stawianie oceny niedostatecznej za brak pracy na lekcji  

3. otrzymanie trzeciego minusa skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Zadanie domowe musi być wykonane w całości, jeśli są w nim braki – nie może być 

uznane za odrobione . Na języku angielskim lub niemieckim uczeń może dwa razy nie 

mieć zadania domowego, za trzecim razem otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń musi 

być zawsze przygotowany w zakresie trzech ostatnich lekcji (co obejmuje też zadania 

domowe). 

4. ocenianiu w języku obcym podlegają następujące formy: 

• dłuższa wypowiedź pisemna (test, wypracowanie) 

• krótsza wypowiedź pisemna (kartkówka, dyktando) 

• wypowiedź ustna (opowiadanie, czytanie, dialog, znajomość reguł) 

• prezentacja tematyczna do pracy w projekcie 

• rozumienie tekstu słuchanego 

Wyjątek stanowią zadania typu „definicje”, „ reguły gramatyczne”, „odmiana czasownika” 

gdzie dla zaliczenia wymagane jest 100 % poprawności. W uzasadnionych przypadkach 

nauczyciel może zmienić skalę, ale zobowiązany jest poinformować o tym uczniów z 

wyprzedzeniem. 

5. uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną – nie później jednak niż w 

okresie dwóch tygodni od otrzymania informacji o ocenie. Dotyczy to tylko większych 

form pracy – zapowiadanych wcześniej (np. testów). Przy czym na uczniu spoczywa 

obowiązek pamiętania zakresu pracy, którą ma poprawiać. Praca, która została 

wykonana niesamodzielnie nie podlega ocenie. Niezaliczenie danego zadania w 

określonym terminie nie zwalnia ucznia z obowiązku jego wykonania w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Wszystkie prace dostarczone po terminie 

będą oceniane o jedną ocenę niżej niż prace oddane terminowo. Uczeń ma obowiązek 

poprawić sprawdziany/testy/prace klasowe z oceną niedostateczną. Poprawia je tylko 

                                                           
1 Wyrażenie „dopuszcza się” oznacza, że nauczyciele indywidualnie i fakultatywnie (nie obligatoryjnie) 

decydują o wyborze danego sposobu oceniania.  



raz w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Przy wystawianiu ocen, nauczyciel bierze 

pod uwagę obie oceny. W niektórych sytuacjach nauczyciel może wyrazić zgodę na 

poprawę kartkówki - w przypadku oceny niedostatecznej. Przy wystawianiu ocen, 

nauczyciel również bierze pod uwagę obie oceny. 

6. nauczyciel ma obowiązek przerwać sprawdzian/test/pracę klasową/kartkówkę uczniowi 

lub całej klasie, jeżeli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności 

pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania (ŚCIĄGANIA) będzie skutkowało oceną 

niedostateczną, bez możliwości poprawy tej oceny. 

7. ocena semestralna i końcowa jest podsumowaniem osiągnięć ucznia we wszystkich 

aspektach, nauczyciel bieże pod uwagę również:  

 indywidualne możliwości 

• poczyniony postęp 

• zaangażowanie, pracowitość 

• włożony wysiłek, aktywność własna w pokonywaniu trudności (za aktywną pracę na 

lekcji uczeń może otrzymać ocenę na koniec semestru). 

 

 

Specyfika szkoły z oddziałami integracyjnymi powoduje, że nauczyciel uwzględnia 

indywidualne ograniczenia stosunkowo dużej ilości uczniów, którzy w obrębie jednego 

zespołu klasowego są oceniani w sposób dostosowany do ich możliwości. 
 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 

OCENA NIEDOSTATECZNA:  

Uczeń nie opanował materiału gramatycznego i leksykalnego na danym poziomie edukacyjnym 

(podstawy programowej); nie posiada podstawowych i niezbędnych umiejętności z zakresu 

czytania, pisania, rozumienia ze słuchu, mówienia wymaganych na danym poziomie 

edukacyjnym (podstawy programowej); nie potrafi wykonać prostych zadań nawet z pomocą 

nauczyciela;  

uczeń popełnia liczne błędy i nie jest w stanie sformułować podstawowych wypowiedzi; uczeń 

ma zaległości w opanowaniu języka uniemożliwiające mu kontynuowanie edukacji w ramach 

danego przedmiotu na wyższym poziomie edukacji;  

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 

Uczeń opanował materiał gramatyczny i leksykalny na danym poziomie edukacyjnym 

(podstawy programowej) w stopniu dopuszczającym; posiada podstawowe i niezbędne 

umiejętności z zakresu czytania, pisania, rozumienia ze słuchu, mówienia wymaganych na 

danym poziomie edukacyjnym (podstawy programowej); potrafi wykonać proste zadań z 

pomocą nauczyciela;  

uczeń popełnia nieznaczące błędy i jest w stanie sformułować proste wypowiedzi; uczeń nie 

ma zaległości w opanowaniu języka uniemożliwiających mu kontynuowanie edukacji w 

ramach danego przedmiotu na wyższym poziomie edukacji; rozumie polecenia nauczyciela; 

uczeń opanował 39 procent zakresu materiału zrealizowanego przez nauczyciela na lekcjach.  

 

 



OCENA DOSTATECZNA: 

Uczeń opanował materiał gramatyczny i leksykalny na danym poziomie edukacyjnym 

(podstawy programowej) w stopniu dostatecznym; posiada podstawowe i niezbędne 

umiejętności z zakresu czytania, pisania, rozumienia ze słuchu, mówienia wymaganych na 

danym poziomie edukacyjnym (podstawy programowej); potrafi wykonać proste zadań z bez 

pomocy nauczyciela;  

uczeń popełnia nieznaczące błędy i jest w stanie sformułować proste wypowiedzi; rozumie 

polecenia nauczyciela i je bezbłędnie wykonuje; uczeń opanował 50 procent zakresu materiału 

zrealizowanego przez nauczyciela na lekcjach. Brak płynności w pisaniu, czytaniu i mówieniu. 

Uczeń formułuje poprawnie proste zdania w mowie i w piśmie. Rozumie przynajmniej w 

połowie materiał do odsłuchu i czytanki.  

OCENA DOBRA: 

Uczeń opanował materiał gramatyczny i leksykalny na danym poziomie edukacyjnym 

(podstawy programowej) w stopniu dobrym; czyta, pisze i mówi płynnie popełniając nieliczne 

i nieznaczące błędy; rozumie w większości teksty czytane i z odsłuchu;  

uczeń popełnia nieznaczące błędy i jest w stanie sformułować złożone wypowiedzi; rozumie 

polecenia nauczyciela i je bezbłędnie wykonuje; uczeń opanował 70 procent zakresu materiału 

zrealizowanego przez nauczyciela na lekcjach. Uczeń formułuje poprawnie złożone zdania w 

mowie i w piśmie. Uczeń jest zaangażowany w proces uczenia się, jest pilny i uważny podczas 

lekcji. 

OCENA BARDZO DOBRA: 

Uczeń opanował materiał gramatyczny i leksykalny na danym poziomie edukacyjnym 

(podstawy programowej) w stopniu bardzo dobrym; czyta, pisze i mówi płynnie nie popełniając 

błędów; rozumie teksty czytane i z odsłuchu;  

uczeń nie popełnia błędów i jest w stanie sformułować złożone wypowiedzi; rozumie polecenia 

nauczyciela i je bezbłędnie wykonuje; uczeń opanował ponad 90 procent zakresu materiału 

zrealizowanego przez nauczyciela na lekcjach. Uczeń formułuje poprawnie złożone zdania w 

mowie i w piśmie. Jest zaangażowany w proces uczenia się, jest pilny, uważny i aktywny 

podczas lekcji. 

OCENA CELUJĄCA: 

Uczeń opanował materiał gramatyczny i leksykalny na danym poziomie edukacyjnym 

(podstawy programowej) w stopniu celującym; czyta, pisze i mówi płynnie nie popełniając 

błędów; doskonale rozumie teksty czytane i z odsłuchu;  

uczeń nie popełnia błędów i jest w stanie sformułować złożone wypowiedzi; rozumie polecenia 

nauczyciela i je bezbłędnie wykonuje; uczeń opanował 100 procent zakresu materiału 

zrealizowanego przez nauczyciela na lekcjach. Uczeń formułuje poprawnie złożone i trudne 

zdania w mowie i w piśmie. Jest zaangażowany w proces uczenia się, jest pilny, uważny i 

aktywny podczas lekcji. Bierze udział w konkursach i akcjach językowych organizowanych w 

ramach działalności szkoły i pozaszkolnych.  

 



UCZNIOWIE POWINNI OPANOWAĆ NASTĘPUJACY ZAKRES MATERIAŁU ZGODNIE 

Z ZAMIESZCZONYMI PONIŻEJ WYMOGAMI PROGRAMOWYMI (nauczyciel decyduje 

o kolejności, zakresie i wyborze realizacji poszczególnych zagadnień i tematów i w 

określonych przypadkach dostosowuje je indywidualnie do ucznia2). 

Nauczyciel decyduje o kolejności realizacji poszczególnych treści podstawy programowej 

podczas całego drugiego etapu edukacyjnego (klasy 4-8). Podręcznik jest pomocą w realizacji 

podstawy programowej przez nauczyciela.  

 

JĘZYK ANGIELSKI  

 

KLASA 4 

Gramatyka: 

1. Odmiana czasownika „to be” (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

2. Zaimki pytające (what, when, where, who) 

3. Konstrukcja there is/are (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

4. Konstrukcja „can” (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

5. Konstrukcja „have/has got” (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

6. Present simple (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

 

Tematy (materiał leksykalny): 

1. Family and friends 

2. Classroom items 

3. The house 

4. Action verbs 

5. Pets 

6. Adjectives (przymiotniki) 

7. Daily routines 

8. Hobbies  

 

KLASA 5 

Gramatyka: 

1. Present simple (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

2. Present continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

3. Past simple (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

4. Comparative and superlative adjectives 

5. Possessive pronouns  

6. Countable and uncoutable nouns (an/a, some, any) 

 

Tematy (materiał leksykalny): 

1. Clothes, describing people 

2. Places in school 

3. Musical instruments and music types 

4. Computers 

5. Geographical features 

6. Places in town 

                                                           
2 Gdy uczeń posiada opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy też ma problemy osobiste 

lub zdrowotne. 



7. Jobs 

8. Countries and nationalities  

9. Holidays 

10. In a shop 

 

KLASA 6 

Gramatyka: 

1. Past simple (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

2. Past simple continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

3. Present perfect (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

4. Future simple (twierdzenia, przeczenia, pytania, odpowiedzi) 

5. Konstrukcja „be going to” 

6. Konstrukcje wyrażające powinność „must”, „should”, „have to”  

7. Countable and uncountable nouns  

7. Comparatives and superlatives adjectives 

Tematy (materiał leksykalny): 

1. Transport and travelling  

2. Sports and sport equipment  

3. Wild animals 

4. Food and cooking 

5. Films 

6. Shops 

7. Illnesses and injuries 

8. Furniture  

 

KLASA 7 

Gramatyka: 

1. Present simple / present continuous 

2. Past simple / past continuous 

3. Present perfect / Past simple 

4. Future simple / konstrukcja „be going to” 

5. konstrukcje możliwości „may”, „might”, „can”, „could”, „be able to” 

6. Verb + - ing, to + infinitive) 

7. Indefinite pronoun with some-, every-, any- , no- 

8. Adverbs of degree  

Tematy (materiał leksykalny): 

1. Describing personality 

2. Fears and phobias 

3. Life changing events  

4. Types of holiday and festivals  

5. Free time activities 

6. Household chores 



7. Generation gap (parenting, teen issues) 

8. Shopping 

9. The environment 

KLASA 8 

Gramatyka: 

1. Present simple / present continuous 

2. Present perfect / past simple / present perfect 

3. Past simple / past continuous 

4. Conjunctions 

5. Indirect questions 

6. Two-object sentences 

7. Reported statements, questions, commands and requests 

8. Passive voice 

9. Phrasal verbs 

10. First and second conditionals 

11. Modals of possibility, advice, obligation and necessity 

12. Adverbs of frequency, manner, place and time 

 

Tematy (materiał leksykalny): 

1. Character traits, relationships, socializing, society 

2. Illnesses, symptoms, treatment and prevention 

3. Modern life and globalisation 

4. Seeing the world (architecture, describing places, day trips, tours) 

5. Science 

6. Education 

7. Social media  

 

JĘZYK NIEMIECKI  

 

KLASA 7 

 

Gramatyka: 

1. Odmienianie czasownika sein 

2. Odmienianie czasowników 

3. Odmienianie czasownika mögen 

4. Odmienianie czasownika haben 

5. Używanie rzeczowników w mianowniku (Nominativ) oraz bierniku [Akkusativ) z 

rodzajnikiem określonym i nieokreślonym 

6. Używanie rzeczowników w liczbie mnogiej 

7. Używanie przeczenia kein 

8. Odmienianie formy möchte- 

9. Tworzenie zdań współrzędnie złożonych z denn 

10. Używanie trybu rozkazującego (Imperativ) 

11. Odmienianie czasowników nieregularnych 



12. Używanie zaimków dzierżawczych 

13. Używanie zdań współrzędnie złożonych ze spójnikami und. oder, aber 

14. Odmienianie czasownika modalnego können 

15. Używanie zaimków osobowych w bierniku [Akkusativ) dla 3. os. Ip.  

16. Używanie imion własnych w dopełniaczu (Genitiv) 

 

Tematy (materiał leksykalny): 

1. Nazwy państw  

2. Liczebniki od 1 do 100  

3. Określanie aktywności w czasie teraźniejszym Präsens w czasie wolnym 

4. Nazwy sprzętu technicznego 

5. Liczebniki do 1000 

6. Określanie aktywności sportowe 

7. Nazwy sprzętu sportowego 

8. Nazwy przedmiotów szkolnych 

9. Nazwy dni tygodnia 

10. Nazwy ocen 

11. Określenia służące do wyrażania opinii 

12. Nazwy czynności wykonywanych na lekcji 

13. Nazwy przyborów szkolnych 

14. Nazwy zwierząt domowych 

15. Określenia służące do opisu wyglądu zewnętrznego 

16. Nazwy wyposażenia domu 

17. Określenia służące do opisu położenia przedmiotów 

18. Nazwy członków rodziny  

19. Określanie cech charakteru  

20. Nazwy zawodów 

 

KLASA 8 

 

Gramatyka: 

1. Odmienianie czasowników zwrotnych 

2. Odmienianie czasowników złożonych 

3. Odmienianie czasowników modalnych müssen i können 

4. Używanie rzeczowników w celowniku [Dativ) w połączeniu z przyimkiem mit 

5. Używanie przyimków z celownikiem [Dativ) 

6. Używanie przyimków z biernikiem [Akkusativ) i celownikiem [Dativ) 

7. Używanie rzeczowników po określeniach miary i wagi  

8. Używanie liczebników w oznaczeniu miary i wagi  

9. Stopniowanie przymiotników i przysłówków 

10. Używanie zaimków osobowych w celowniku [Dativ) używanie zdań okolicznikowych 

przyczyny ze spójnikiem weil  

11. Odmienianie czasowników modalne dürfen, wollen, sollen 

12. Używanie zdań okolicznikowych warunku z wenn 

13. Używanie czasowników sein i haben oraz czasowników modalnych w czasie 

przeszłym Präteritum 

14. Używanie czasu przeszłego Perfekt  

15. Używanie liczebników porządkowych 



 

Tematy (materiał leksykalny): 

1. Stosowanie wyrażeń związanych z muzyką 

2. Opisywanie obowiązków domowych 

3. Nazywanie czynności dnia powszedniego 

4. Nazywanie pór roku i zjawisk atmosferycznych 

5. Nazwy środków transportu 

6. Wymienianie zalet i wad środków transportu 

7. Nazwy miejsc w mieście 

8. Określenia związane z miejscem zamieszkania 

9. Nazwy elementów krajobrazu 

10. Nazwy artykułów spożywczych  

11. Określenia smaku 

12. Wyrażenia związane ze zdrowym sposobem odżywiania  

13. Nazwy potraw  

14. Określenia związane z przygotowywaniem potraw  

15. Nazwy części ciała 

16. Nazwy dolegliwości 

17. Nazwy lekarstw 

18. Wyrażenia związane ze zdrowym stylem życia 

19. Wyrażenia związane z niepełnosprawnością  

20. Wyrażenia związane z przygotowaniami do podróży 

21. Nazwy aktywności podczas wakacji 

22. Nazwy środków transportu 

 

 
 


