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Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) na lekcji języka obcego w Roku Szkolnym 2020/2021 

w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w 

Warszawie 

   

 

System oceniania stosowany na lekcjach języka obcego został opracowany i jest stosowany w oparciu o: 

 Ustawę  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

 Statut Szkoły 

 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) 

 Program nauczania języka angielskiego i niemieckiego przygotowany przez wydawnictwa: Pearson, Oxford 

 Program nauczania języka hiszpańskiego przygotowany przez wydawnictwa: Draco, Klett 
 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) i stanowią załącznik do Statutu Szkoły; 

2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę; 

3. W tym celu na początku cyklu może być przeprowadzana diagnoza wstępna, której wyniki podlegają porównaniu z przeprowadzanym diagnozami w trakcie cyklu; 

4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów, postępy czynione przez ucznia, aktywność ucznia, zaangażowanie ucznia 

oraz przygotowanie do zajęć; 

5. O zakresie wymagań edukacyjnych i kryteriach oceniania nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego; 

6. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie 

orzeczeń i opinii PPP); 

7. Oceny  bieżące, ocenę śródroczną i roczną wyraża się w sześciostopniowej skali od 1 do 6; 
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8. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy ocenia się według następującej skali ocen: 

 Niedostateczny 0-49% 

 Dopuszczający 50%-59% 

 Dostateczny 60%-75% 

 Dobry 76%-89% 

 Bardzo dobry 90%-99% 

 Celujący  100% 

9. Ocenianie ma za zadanie umożliwić: 

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz  postępach ucznia; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, rozwijaniu uzdolnień, pokonywaniu trudności; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia najczęściej jak to możliwe, im większa liczba ocen bieżących (min. 3 oceny), tym mniejszy błąd pomiaru, którym 

są obarczone powszechnie stosowane testy nauczycielskie; 

2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych, udział w 

ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne (np. wypracowania), kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe, referaty, prezentacje, prace projektowe /plakaty, 

karty pracy, aktywny udział w zajęciach, udział w olimpiadach,  konkursach i quizach. Składowe oceny stanowią ocenę semestralną i końcoworoczną; 

3. Uzyskane oceny są jawne, na prośbę ucznia lub jego opiekunów prawnych podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi; 

4. Każdą ocenę można poprawić w trybie określonym w WZO; 

5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie muszą podlegać tej zasadzie; 

6. Sprawdziany, kartkówki, prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe; 

7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco; 

8. Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania do zajęć.  

Na nieprzygotowanie do lekcji składa się: 

 - brak pracy domowej 

 - brak zeszytu 
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 - brak książki/zeszytu ćwiczeń 

 - brak wiedzy z trzech ostatnich lekcji 

9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z  długotrwałej nieobecności w szkole (napisanie zaległych sprawdzianów 

lub kartkówek). Dopuszczalny termin nadrobienia zaległości to 2 tygodnie od momentu pojawienia się ucznia w szkole. Ze względu na specyfikę szkoły, uczeń ma 

możliwość zaliczenia zaległego materiału w innym terminie po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem; 

10. Uczeń wyjeżdżający na zgrupowanie/obóz sportowy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela po zakres materiału do zrealizowania podczas obozu/zgrupowania; 

11. Nauczyciele wystawiają wspólnie oceny śródroczne i końcoworoczne na podstawie ocen bieżących. Uczniowie w każdym semestrze, w zależności od liczby godzin 

lekcyjnych w tygodniu, zdobywają średnio od 3 do 12 ocen. Oceny wystawiane są systematycznie; 

12. Ocena śródroczna i końcoworoczną zostaje ustalona zgodnie z WZO; 

13. Ocenianie uczniów z dysleksją na lekcjach języka obcego:  

a) Podczas lekcji aktywizuję ucznia i mobilizuję go do zwiększonego wysiłku, pomagam mu, ale go nie wyręczam; 

b) Stwierdzenie u ucznia dysfunkcji nie zwalnia go od obowiązków szkolnych; 

c) W przypadku kartkówek i sprawdzianów uczeń oceniany jest tak, jak inni, ale uczeń może mieć więcej czasu na napisanie sprawdzianu pisemnego lub 

kartkówki; 

d) Istnieje możliwość poprawy sprawdzianu lub kartkówki w formie ustnej, niezależnie od uzyskanej oceny pierwotnej; 

e) Podczas oceniania kartkówek i sprawdzianów stosuję takie same zasady oceniania jak przy sprawdzaniu egzaminów gimnazjalnych i maturalnych (w 

przypadku dyslektyków nie zaznaczane są i nie są brane pod uwagę jedynie błędy ortograficzne, które nie zmieniają znaczenia danego słowa). 
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Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

 

WIEDZA 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 

 

 
Uczeń posługuje się zakresem środków 
językowych pozwalających mu na 
realizację działań językowych  
w wybranych aspektach następujących 
bloków tematycznych: 
 

 Człowiek 
 Dom 
 Szkoła 
 Praca 
 Życie rodzinne i towarzyskie 
 Żywienie 
 Zakupy i usługi 

 Podróżowanie i turystyka 
 Kultura 
 Sport 
 Zdrowie 
 Nauka i technika 
 Świat przyrody 
 Państwo i społeczeństwo 
 Elementy wiedzy o krajach 

anglojęzycznych 

 
SŁUCHANIE: 
 
Uczeń rozumie główne myśli 
zawarte w jasnej, sformułowanej w 
standardowej odmianie języka 
wypowiedzi na znane mu tematy, 
typowe 
dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. 
Rozumie główne wątki wybranych 
programów radiowych i telewizyjnych 
traktujących o sprawach bieżących lub 
znajdujących się w kręgu 
zainteresowań ucznia. 
 
CZYTANIE: 
 
Uczeń czyta ze zrozumieniem  teksty 
składające się głównie ze słów 
najczęściej występujących, dotyczących 
życia codziennego. Rozumie  proste 
opisy wydarzeń, uczuć i pragnień 
zawarte w 
prywatnej korespondencji. 

 
MÓWIENIE: 
 
Uczeń łączy wyrażenia w prosty 
sposób, by opisywać przeżycia i 
zdarzenia, a także swoje marzenia, 
nadzieje i ambicje. Krótko uzasadnia i 
objaśnia własne poglądy  
i plany. Relacjonuje wydarzenia oraz 
opowiada przebieg akcji książek czy 
filmów, opisując własne reakcje i 
wrażenia. 
 
 
PISANIE: 
 
Uczeń pisze krótkie i proste teksty na 
znane mu lub związane z jego 
zainteresowaniami tematy.  Pisze 
prywatne listy, opisując jego przeżycia i 
wrażenia. 

 
MÓWIENIE:  
 
Uczeń radzi sobie w większości 
sytuacji typowych, w których można się 
znaleźć w czasie podróży po kraju lub 
regionie, gdzie mówi się danym 
językiem. 
Spontanicznie włącza się do rozmów 
na znane mu tematy prywatne lub 
dotyczące życia codziennego (np. 
rodziny, zainteresowań, nauki, pracy, 
podróżowania). 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia sformułowane w standardowej odmianie języka związane z życiem 
codziennym.  Spontanicznie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych na znane tematy(dotyczące np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania). 
Relacjonuje wydarzenia,  opisuje przeżycia, marzenia, ambicje. Krótko przedstawia i uzasadnia swoje opinie i poglądy. 

 
Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr
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Kryteria oceniania ogólne 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 
środki 

językowe 
fonetyka 

ortografia 

Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, 
by otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 

opanował 
podstawowej wiedzy i 
nie potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym stopniu 
trudności nawet z 
pomocą nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są na 

tyle rozległe, że  
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

Uczeń: 
• zna ograniczoną 
liczbę podstawowych 
słów i wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i 
wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• 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. 

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, który: 
• opanował wszystkie 
treści podstawy 
programowej, 
• dodatkowo wykazuje 
się dużym 
zainteresowaniem i 
poszerzaniem wiedzy w 
zakresie języka obcego, 
• samodzielnie i twórczo 
rozwija swoje 
uzdolnienia językowe, 
• wzorowo wywiązuje 
się z powierzonych 
zadań dodatkowych 
(zestawy ćwiczeń, 
projekty, prezentacje) i 
zawsze aktywnie 
uczestniczy w lekcji, 
• odnosi sukcesy w 
konkursach i 
olimpiadach 
językowych. 
 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,   
• w  ograniczonym 

stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
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rozumie pojedyncze 
słowa, 
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych 
tekstów, w 
ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. 

• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 

 
 
 
 

  Produkcja 
• wypowiedzi ucznia 
nie są płynne i są 
bardzo krótkie: 
wyrazy, pojedyncze 
zdania,  
w formie pisemnej  
dwa- trzy zdania, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje niewielką 

część istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi ucznia 
są w znacznym 
stopniu nielogiczne i 
niespójne, 
• uczeń stosuje 
niewielki zakres 
poznanego słownictwa 
oraz struktur, 

• uczeń popełnia 
liczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne,  które 
mogą zakłócać 
komunikację. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia 
nie są zbyt płynne, ale 
mają dostateczną  
długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje większość 
istotnych informacji, 
• wypowiedzi  ucznia 
są  częściowo 

nielogiczne i 
niespójne, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia 
sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych, które 

nie zakłócają jednak 
komunikacji. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia 
są dość płynne, a jego 
prace pisemne  mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia 
są logiczne i w miarę 

spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo oraz 
struktury, 
• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, nie 
zakłócające 

komunikacji, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę i 
styl. 

Produkcja 
• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia są 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi ucznia 
są  logiczne i spójne, 

• uczeń stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę i 
styl. 
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ANEKS DO PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA 

Obowiązuje w czasie nauczania zdalnego od dnia 25.03.2020 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie wprowadza dodatkowe ustalenia dotyczące oceniania uczniów: 

 

1. Nauczyciel może sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia zdalnie, z wykorzystaniem dostępnych 

platform edukacyjnych i zasobów własnych. 

2. Nauczyciel podaje zakres materiału podlegającego sprawdzeniu. 

3. Oceniane będzie: wiedza, umiejętności, obowiązkowość, terminowość i aktywność ucznia. 

4. Nauczyciel może poprosić ucznia o wyjaśnienia do wykonanej przez niego pracy. 

5. Odpowiedź ustna może się odbywać za pomocą dostępnych komunikatorów, o ile zasoby 

techniczne ucznia i nauczyciela na to pozwalają. 

6. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów może odbywać się w formach dotychczas 

określonych w przedmiotowych zasadach oceniania – online lub z dłuższym terminem 

wykonania, z uwzględnieniem dostępnych narzędzi i technicznych zasobów ucznia. 

7. Poprawa oceny może nastąpić w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela z uczniami, 

z uwzględnieniem specyfiki pracy. 

8. Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę jego możliwości psychofizyczne, zaangażowanie w 

proces nauczania oraz dostępne dla ucznia zasoby techniczne. 

9. Niewywiązanie się ucznia z zadania skutkuje wpisaniem w dzienniku elektronicznym znaku „BZ” (brak zadania). 

10. Nauczyciel może umożliwić poprawienie uczniowi zaległego zadania/pracy o ile zaistniały okoliczności, które 

uniemożliwiły uczniowi zrealizowanie zadania w terminie. 

11. Brak wykonania zadania przez ucznia skutkuje wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej. 

12. Nauczyciel komunikuje się z uczniem za pomocą platformy Librus, Office 365, jak również w inny zaproponowany przez siebie sposób. 
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13. Komunikacja nauczyciela z rodzicem następuje poprzez platformy Librus oraz Office 365. W szczególnych 

przypadkach telefonicznie. 

14. Na czas nauczania zdalnego zawiesza się nieprzygotowanie ucznia do zajęć. 

15. Wagi ocen pozostają bez zmian. 

16. Pozostałe przepisy PZO nie ulegają zmianie. 

 

 

Opracował Zespół Nauczycieli Języków Obcych  

LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  

im. Janusza Kusocińskiego 

W Warszawie 


