
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  
Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 

klasy 4-8  od roku szkolnego 2020/2021 

 
Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowany został na podstawie:  
 
•Rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  
w szkołach publicznych (z dnia 22 lutego 2019 r.)  
•Podstawy Programowej (z dnia 14 lutego 2017 r.)  
•Statutu Szkoły  
•Program nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej wydawnictwa Macmillan 
 
 
CELE  OCENIANIA.  
 
1.Sprawdzanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym,w sytuacjach 

typowych i problemowych.   
2.Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych poprzez rozumienie tekstu słuchanego        

i czytanego. 
3.Kształtowanie postaw ucznia.  
4.Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.  
5.Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc w wyborze 

formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.  
 
METODY I  NARZĘDZIA SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 
Ocenianiu podlegać będą:  
 
1.Wypowiedzi ustne, w tym: znajomość struktur gramatycznych i słownictwa z ostatnich 3 lekcji, a 

w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. Celem odpowiedzi ustnych jest sprawdzenie 
opanowania materiału leksykalnego (słownictwa), gramatycznego lub poziomu umiejętności 
komunikacyjnych ucznia (tzn. reagowania na pytania nauczyciela: udzielania odpowiedzi, stawiania 
pytań, uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania, negocjowania). Uczeń może być raz 
w półroczu nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny – musi o tym poinformować 
nauczyciela na początku zajęć. 

 
2.Wypowiedzi pisemne: 

 kartkówki:  
 obejmujące materiał leksykalny lub gramatyczny z trzech ostatnich lekcji lub danego 

działu (nie muszą być wcześniej zapowiedziane, ale mogą), nie podlegają poprawie. 
 sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu czytanego lub słuchanego – obejmują 

szerszy zakres materiału (nie muszą być wcześniej zapowiedziane, ale mogą), nie 
podlegają poprawie. 

 sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej (wypracowanie) - obejmują 
materiał leksykalny z danego działu (nie muszą być wcześniej zapowiedziane, ale 
mogą), nie podlegają poprawie. 

 sprawdziany podsumowujące poszczególne działy obejmują materiał gramatyczno-leksykalno-
komunikacyjny z danego działu (sam sprawdzian oraz jego formę należy zapowiedzieć, co 
najmniej tydzień wcześniej). Sprawdziany oraz testy pisemne są obowiązkowe. Jeżeli 
z przyczyn losowych uczeń nie może go napisać z całą klasą, to powinien to uczynić 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku nie wypełnienia obowiązku uzyskuje 
ocenę niedostateczną za sprawdzian. Uczeń ma prawo poprawy każdej oceny ze 
sprawdzianu, a przy ustalaniu ocen śródrocznych lub rocznych brane są pod uwagę obie 



oceny. Dany sprawdzian uczeń może poprawiać tylko raz. Ostateczny termin poprawy 
sprawdzianów w II półroczu roku szkolnego przypada na dzień 31 maja danego roku 
szkolnego. Poprawa wyników sprawdzianu jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami 
danego przedmiotu, w ciągu dwóch tygodni od rozdania poprawionych prac. W ciągu jednego 
tygodnia nie może być więcej niż 2 sprawdziany pisemne (dotyczy klas IV-VI) niż 3 
sprawdziany pisemne (dotyczy klas VII-VIII), a w ciągu jednego dnia może być tylko jeden 
sprawdzian pisemny. 

 sprawdziany diagnozujące (semestralne lub całoroczne, raz w semestrze nauczyciel może 
przeprowadzić sprawdzian podsumowujący wiadomości ucznia z większej partii materiału). 
 

3.Zadania domowe – przede wszystkim samodzielność wykonywania zadań i poprawność rozwiązań. 
Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje brak zadania. W przypadku wypracowania, uczniowie 
mają około 1 tygodnia na jego napisanie. W przypadku nie dotrzymania terminu zaległe 
wypracowanie uczeń powinien uzupełnić w terminie 1 tygodnia i okazać nauczycielowi, a 
najwyższą oceną jaką może wówczas otrzymać jest ocena 4 (db). 

 
4.Zeszyt przedmiotowy lub ćwiczenia – sprawdzany jeden raz w ciągu półrocza. 
 Na ocenę za prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń wpływają: poprawność 

i systematyczność w zapisie notatek, bieżące zapisy stanowiące odpowiedzi na zadane treści 
z prac domowych, zapis tematów lekcji, numerów jednostek lekcyjnych oraz dat, opracowania 
graficzne oraz ogólna estetyka. 

 
5.Uczeń może uzyskać oceny dodatkowe za: 

 aktywność na lekcjach, która obejmuje czynny udział w lekcji, nadążanie za tokiem lekcji, 
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, udział w dyskusjach, umiejętność 
współpracy w grupie (5 plusów za aktywność odpowiada ocenie 5) 

 rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności na zajęciach dodatkowych z języka 
angielskiego lub podczas konsultacji z nauczycielem, przygotowanie prezentacji 
multimedialnej, referatu, plakatu czy opracowanie dodatkowych materiałów na dany temat. 

 udział w konkursach z języka angielskiego organizowanych w szkole lub poza nią. 
 
Ocenianie: 
 

1) Na ocenę śródroczną lub roczną składają się oceny z prac obowiązkowych i dodatkowych, 
których waga (ważność) jest następująca: 

 

waga 1 – oceny za: 
 

waga 2 – oceny za: 
 

waga 3 – oceny za: 
 

 aktywność 

 krótkie, proste zadania 

domowe w zeszycie ćwiczeń 

lub z podręcznika 

 krótkie odpowiedzi ustne / 

karty pracy 

 prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego  i zeszytu 

ćwiczeń 

 technika czytania 

 udział w konkursie 

przedmiotowym. 

 kartkówki  

 dyktanda 

 samodzielna praca w klasie 

(praca w grupach lub 

indywidualna) 

  prace projektowe 

 zadania domowe w formie 

wypracowań/listów itp. 

 dłuższa odpowiedź ustna 

 recytacja 

 wyróżnienie w konkursie 

przedmiotowym. 

 sprawdziany/testy i 

ich poprawy 

 wypracowania 

klasowe w języku 

polskim lub obcym 

 zajęcie 1-3 miejsca  

w konkursie 

przedmiotowym 

 dłuższa, 

rozbudowana 

wypowiedź na dany 

temat 

 

 

 



2) W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaku „+” lub „-” przy poszczególnych  
stopniach. Znak „+” i „-” przy stopniu, stosuje się do zaznaczenia górnej lub dolnej granicy 
przedziału punktowego dla danego stopnia. Prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki) 
ocenia się w następujący sposób: 

Ocena 
Zakres 

procentowy 

6 100 

+5 99 

5 89-98 

-5 88 

+4 87 

4 71-86 

-4 70 

+3 69 

3 55-68 

-3 54 

+2 53 

2 35-52 

-2 34 

+1 33 

1 poniżej 33 

 

3) Samodzielny symbol „+” stosuje się też do odnotowania aktywności ucznia - 5 plusów za    
aktywność odpowiada ocenie 5. 
 

4) Uczeń otrzymuje śródroczną lub roczną ocenę celującą w przypadkach: 
a) gdy zdobył ocenę 6 (cel) z prac obowiązkowych, 

b) gdy zdobył ocenę 5 (bdb) z prac obowiązkowych i jest laureatem konkursu na etapie 
powiatowym, rejonowym czy ogólnopolskim lub zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego 
z danego przedmiotu, 

c) gdy jest laureatem etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. 

 

SPOSOBY  INFORMOWANIA  UCZNIÓW  I  RODZICÓW 
 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (nie później niż do końca września) 

informują uczniów (na początkowych lekcjach) oraz ich rodziców (podczas pierwszego spotkania 
z wychowawcą) o: 
 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

2.  Oceny są jawne dla uczniów i ich prawnych opiekunów, a na ich wniosek nauczyciel uzasadnia 
ocenę lub przyznaną ilość punktów. 

 

3. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu 
z nauczycielem uczeń przekazuje ją rodzicom do podpisu i zwraca nauczycielowi na kolejnych 
zajęciach. W przypadku nie oddania podpisanej przez rodziców pracy, wystawiona wcześniej 
ocena jest ostateczna. 

 

4.  Nauczyciel informuje rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych lub rocznych zgodnie ze 
Statutem  Szkoły. 



 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z dysleksją 
 

Przedmiot:  Język angielski 
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 
 
1.zasad prezentacji materiału 
 
- zapewnienie siedzenia w pierwszej ławce, 
- objaśnianie nowych wyrazów za pomocą polskiego odpowiednika, kontekstu, w formie opisowej, 
podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem, 
- częste odwoływanie się do konkretu, czy przykładu, 
- pozostawienie więcej czasu na nauczenie się nowego materiału, 
- wyrabianie nawyku korzystania ze słowników,  
- podawanie poleceń w prostszej formie, 
- rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie, 
- zestawianie materiału gramatycznego języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi 
charakterystycznymi dla języka obcego podczas prezentacji materiału, 
- stosowanie algorytmów w postaci graficznej (wykresów, tabeli, rysunków) w nauczaniu gramatyki, 
- stosowanie metod polisensorycznych, 
 - utrwalanie poznanego materiału poprzez częste powtórzenia i przypomnienia, 
 -zachęcanie uczniów do wykonywania ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania i wyrabianie 

nawyku autokorekty. 
 
 
2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności 
 
- formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach, 
- stosowanie feedbacku, czyli potwierdzenia zrozumienia (informacje zwrotne), 
- tolerowanie skłonności do informowania nauczyciela o swoim stopniu zrozumienia 
prezentowanych treści materiału, 
- wydłużanie czasu na odpowiedź i napisanie pracy pisemnej, 
- unikanie odpytywania ucznia z głośnego czytania w obecności całej klasy (ewentualnie po 
opanowaniu zadanego tekstu), 
- unikanie pisania dyktand. 

 
 
3.zasad oceniania 
 
- stosowanie zasady oceniania rzeczywistych, indywidualnych postępów w nauce,  
- ocenianiu nie podlegają błędy ortograficzne, opuszczanie czy przestawianie liter, jeśli nie wpływa 
to na zmianę znaczenia wyrazu, 
- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, 

  - ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, 
- naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze, 
- unikanie omawiania błędów wobec całej klasy, 
- częstsze przeglądanie zeszytu ucznia celem korekty błędów, 
 nie dyskwalifikowanie prac pisemnych napisanych nieczytelnie (uczeń powinien je przeczytać 

nauczycielowi). 
 
 
 
 
 



   Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny  

1. Ocena - celująca  
Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program  nauczania. Biegle 
posługuje się językiem w mowie i w piśmie, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach. 
 
2. Ocena - bardzo dobra  
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 przerabianym materiale leksykalnym  
- Inicjować i podtrzymywać rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu – właściwa reakcja.  
- 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 interesujące go informacje w tekstach,  
- Rozumieć globalny sens tekstów przystosowanych do danego poziomu.  
 
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien: 

- Rozumieć ogólny sens sytuacji komunikacyjnych na danym etapie nauczania. 
- Rozumieć wypowiedzi w formie dialogów, monologów odtwarzanych z nagrań na płycie CD. 
- Rozumieć globalnie sens informacji płynących z mediów.  
 
W zakresie pisania uczeń powinien umieć: 

- Stosować reguły ortograficzne i gramatyczne w ramach przyswajanego materiału językowego  
- Napisać tekst użytkowy oparty na materiale leksykalnym danego etapu nauczania (np. list, kartka, 
e-mail). 
- Napisać wypracowanie z zachowaniem poprawnej struktury odpowiedniej do danego tematu. 

Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia, powinny być poprawne gramatycznie, wyczerpujące, 
oddające pełny zakres umiejętności i wiedzy. Uczeń powinien bardzo dobrze rozumieć czytany 
tekst. 
 
3. Ocena – dobry 
Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami w zakresie wyżej podanych sprawności w stopniu 
obejmującym większość 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 większości czytane i słuchane teksty oraz popełnia nieliczne błędy 
w wykonywanych zadaniach. 

4. Ocena - dostateczny  
Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami w zakresie wyżej podanych sprawności, w stopniu 
dostatecznym. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze 
z licznymi błędami - utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji. Uczeń częściowo rozumie 
teksty czytane i słuchane w ramach opracowanego materiału. 

5. Ocena - dopuszczający  
Uczeń ma braki w wyżej wymienionych umiejętnościach. Potrafi wykonać ćwiczenia o niewielkim 
stopniu trudności. Uczeń potrafi wypowiedzieć się z pomocą nauczyciela. Pisze z licznymi błędami, 
umożliwiającymi zrozumienie tekstu tylko w minimalnym stopniu. Uczeń w niewielkim stopniu 
rozumie teksty czytane i słuchane. 
 
6. Ocena – niedostateczny 
Uczeń nie opanował wyżej wymienionych wiadomości i umiejętności nawet w minimalnym stopniu. 
Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności. Nie potrafi budować podstawowych, 



prostych zdań ustnie, ani pisemnie. Nie rozumie poleceń, a także czytanych i słuchanych tekstów na 
danym etapie nauczania.        
         

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów  
 
 

Przedmiot:  Język angielski  
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 
 
 
1.zasad prezentacji materiału 
 
- zapewnienie miejsca w pierwszych ławkach, 
- dostosowanie ćwiczeń do możliwości ucznia poprzez zmniejszenie ilości, stopnia trudności i 
obszerności zadań, 
- stosowanie wolniejszego tempa pracy, częste podchodzenie do ucznia w celu udzielania 
dodatkowej pomocy czy wskazówek,  
- pozostawienie więcej czasu na nauczenie się nowego materiału, odpytywanie po uprzedzeniu   
kiedy i z czego uczeń będzie pytany 
- utrwalanie poznanego materiału poprzez częste powtórzenia i przypomnienia, 
- chwalenie za każda próbę podejmowania działań, 
- zapisywanie przez nauczyciela krótkich notatek na tablicy, 
- wielozmysłowe przekazywanie nowych treści. 
 
 
2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności 
 
- pomaganie w wykonywaniu ćwiczeń, 
- wydłużanie czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne, 
- nie krytykowanie ucznia np. jego powolnego tempa pracy, 
- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie. 
 
 
3.zasad oceniania 
 
- ocenianie przygotowania do zajęć, jego zaangażowania i chęci działań oraz samodzielności 
  w wykonywaniu zadań, 
- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, 
- ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku prostych zdań, 
- naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze. 
 
 
 
   Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów z upośledzeniem  w stopniu 

lekkim 

 

 

Przedmiot:  Język angielski 
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 
 
 
1.zasad prezentacji materiału 



 
- zapewnienie miejsca w pierwszych ławkach, 
- dostosowanie ćwiczeń do możliwości ucznia poprzez zmniejszenie ilości, stopnia trudności 
i obszerności zadań, 
- stosowanie wolniejszego tempa pracy, częste podchodzenie do ucznia w celu udzielania 
dodatkowej pomocy czy wskazówek,  
- pozostawienie więcej czasu na nauczenie się nowego materiału, dzielenie go na mniejsze partie, 
- odpytywanie po uprzedzeniu kiedy i z czego uczeń będzie pytany, 
- utrwalanie poznanego materiału poprzez częste powtórzenia i przypomnienia, 
- chwalenie za każda próbę podejmowania działań, 
- zapisywanie przez nauczyciela krótkich notatek na tablicy.  
 
 
2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności 
 
- pomaganie w wykonywaniu ćwiczeń, 
- wydłużanie czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne, 
- sprawdziany i teksty na ogół zawierają zadania zamknięte, np. zadania krótkiej odpowiedzi (uczeń 
podaje rozwiązanie w formie pojedynczego słowa), uzupełnianie zdań podanymi słowami, zadania 
typu prawda- fałsz, dopasowywanie wyrazów itp. 
- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie. 
 
 
3.zasad oceniania 
 
- ocenianie przygotowania do zajęć, jego zaangażowania i chęci działań oraz samodzielności 
  w wykonywaniu zadań, 
- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, 
- ograniczanie w wypowiadaniu się na określony temat do kilku podstawowych słów, 
- naprowadzanie podczas wypowiedzi ustnych poprzez pytania pomocnicze. 
 
 
 

Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim 

 
Niedostateczny – uczeń nie opanował minimum wiadomości z języka angielskiego. Niechętnie 
uczestniczy w lekcjach, nie wykonuje ćwiczeń i zadań przygotowanych przez nauczyciela, nie 
posiada zeszytu ani podręcznika, nie odrabia zadań domowych. 
 
Dopuszczający – uczeń posiada uzupełniony zeszyt i ćwiczenia do języka angielskiego, wykonuje 
przykładowe ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Opanował przynajmniej kilka kluczowych 
słów z danej lekcji, nie potrafi ich właściwie napisać, ale ich wymowa przynajmniej trochę przypomina 
wymowę danego słowa w języku angielskim. Potrafi dopasować angielskie słowa do ich polskich 
odpowiedników. Potrafi wykonywać ćwiczenia gramatyczne bazując na przedstawionych przykładach 
zdań. Wykonuje ćwiczenia i zadania z pomocą nauczyciela. Popełnia błędy zarówno gramatyczne jak 
i leksykalne. Słabo czyta, ale stara się odczytywać tekst, w razie dużych problemów z czytaniem, 
stara się powtarzać czytane przez nauczyciela słowa i części zdania. 
 
Dostateczny - uczeń posiada uzupełniony zeszyt i ćwiczenia do języka angielskiego,wykonuje 
ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Jest w stanie opanować przynajmniej 7 słów z danej 
lekcji, potrafi je w miarę poprawnie wymówić choć może popełniać błędy w pisowni. Potrafi podać 
polskie odpowiedniki tych słów, dopasować angielskie słowa do ich polskich odpowiedników. Potrafi 
wykonywać zadania gramatyczne bazując na przedstawionych przykładach, potrafi ogólnie 
scharakteryzować dany czas gramatyczny (operator, końcówka, zastosowanie, charakterystyczne 
określniki). Wykonuje ćwiczenia i zadania z pomocą nauczyciela, ale również samodzielnie, a 
nauczyciel tylko monitoruje jego postępy. Popełnia liczne błędy zarówno gramatyczne jak i 



leksykalne. Potrafi przeczytać tekst, choć z licznymi błędami. Potrafi częściowo zrozumieć czytany 
tekst i wydobyć chociaż kilka kluczowych informacji. 
 
Dobry – uczeń starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy do języka angielskiego, wykonuje ćwiczenia 
na lekcjach oraz zadania domowe. Jest w stanie opanować większą część słownictwa z danej lekcji i 
polskie odpowiedniki słów angielskich, choć może popełniać nieliczne błędy w pisowni. Zna zasady 
zastosowania danego czasu czy konstrukcji gramatycznej, potrafi utworzyć zdania w danym czasie, 
choć mogą być one z nielicznymi błędami. Rozumie sens prostych tekstów i potrafi wydobyć z nich 
kluczowe informacje i zapisać je. Potrafi samodzielnie tworzyć proste teksty. Potrafi ładnie czytać, 
choć może popełniać nieliczne błędy. 
 
Bardzo dobry - uczeń starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy do języka angielskiego, wykonuje 
ćwiczenia na lekcjach oraz zadania domowe. Jest w stanie opanować większą część słownictwa z 
danej lekcji i polskie odpowiedniki słów angielskich. Uczeń ładnie czyta, popełnia tylko nieliczne błędy 
w wymowie. Zna zasady zastosowania danego czasu czy konstrukcji gramatycznej, potrafi utworzyć 
zdania w danym czasie. Rozumie sens tekstów prostych i złożonych oraz potrafi wydobyć z nich 
kluczowe informacje i zapisać je. Potrafi napisać i zorganizować tekst, choć mogą występować w nim 
błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Potrafi wypowiadać się w języku angielskim na 
tematy z życia codziennego. 
 
 
 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów słabowidzących 

 

Przedmiot:  Język angielski  
 
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 
 
1.zasad prezentacji materiału 
 
- zapewnienie miejsca w pierwszych ławkach, 
- wyraźne zapisywanie przez nauczyciela krótkich notatek, wyrazów lub pojęć kluczowych na tablicy, 
- stosowanie algorytmów w postaci graficznej (wykresów, tabeli, rysunków) w nauczaniu gramatyki, 
- zestawianie materiału gramatycznego języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi 
charakterystycznymi dla języka obcego podczas prezentacji materiału, 
- objaśnianie nowych wyrazów za pomocą polskiego odpowiednika, kontekstu, w formie opisowej, 
podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem, 
- utrwalanie poznanego materiału poprzez częste powtórzenia i przypomnienia, 
- pozostawienie więcej czasu na nauczenie się nowego materiału, odpytywanie po uprzedzeniu kiedy 
i z czego uczeń będzie pytany, możliwość zaliczania treści programowych „partiami”, 
- chwalenie za każda próbę podejmowania działań i aktywność na lekcji. 
 
 
 
2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności 
 
- wydłużanie czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne, 
- drukowanie kartkówek oraz testów przy użyciu większej czcionki, 
- unikanie obniżania oceny za błędy literowe spowodowane wadą wzroku, 
- wydłużony czas na wykonywanie ćwiczeń i zadań podczas lekcji. 
 
 
3.zasad oceniania 
 



- ocenianie przygotowania ucznia do zajęć, jego zaangażowania i chęci działań oraz samodzielności 
  w wykonywaniu zadań, 
- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, 
- oceniając prace pisemne zwraca się uwagę na poziom wiadomości i słownictwo, błędy literowe 
  spowodowane niedowidzeniem nie są oceniane. 
 
 
 
 
 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów  słabosłyszących 

 

Przedmiot:  Język angielski  
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 
 
1.zasad prezentacji materiału 
 
- zapewnienie miejsca w pierwszych ławkach, 
- zwracanie się twarzą do ucznia podczas omawiania materiału, 
- wyraźne zapisywanie przez nauczyciela krótkich notatek, wyrazów lub pojęć kluczowych na tablicy, 
- stosowanie algorytmów w postaci graficznej (wykresów, tabeli, rysunków) w nauczaniu gramatyki, 
- zestawianie materiału gramatycznego języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi 
charakterystycznymi dla języka obcego podczas prezentacji materiału, 
- objaśnianie nowych wyrazów za pomocą polskiego odpowiednika, kontekstu, w formie opisowej, 
podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem, 
- odrębne instruowanie ucznia, stosowanie krótkich poleceń słownych i sprawdzanie stopnia ich 
zrozumienia,  
- utrwalanie poznanego materiału poprzez częste powtórzenia i przypomnienia, 
- pozostawienie więcej czasu na nauczenie się nowego materiału, odpytywanie po uprzedzeniu kiedy 
i z czego uczeń będzie pytany, możliwość zaliczania treści programowych „partiami”, 
- chwalenie za każda próbę podejmowania działań i aktywność na lekcji. 
 
2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności 
 
- wydłużony czas na wykonywanie ćwiczeń i zadań podczas lekcji, 
- wydłużanie czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne, 
- nakładanie większego nacisku na prace pisemne, 
- unikanie oceniania rozumienia tekstu słuchanego i intonacji czytanych treści. 
 
3.zasad oceniania 
 
- ocenianie przygotowania ucznia do zajęć, jego zaangażowania, systematyczności i aktywności 
  podczas lekcji oraz samodzielności w wykonywaniu zadań, 
- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, 
- oceniając prace pisemne zwraca się uwagę na poziom wiadomości i słownictwo, błędy literowe 
  spowodowane niedosłuchem nie są oceniane, 
- oceniając wypowiedzi ucznia nie obniżania się oceny za przekręcanie nowych słów lub za 
  problemy z wypowiadaniem słów dłuższych. 
 
 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów  zdolnych 

 

Przedmiot:  Język angielski  



 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do możliwości uczniów dotyczy: 
 
1.zasad prezentacji materiału 
 
- stosowanie różnorodnych metod i form pracy, 
- unikanie metod podających na rzecz metod poszukujących, 
-wdrażanie do samokształcenia i mobilizowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 
-organizowanie dodatkowych zajęć, takich jak koła zainteresowań. 
 
 
2. form sprawdzania wiedzy i umiejętności 
 
- zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych i domowych,  
- prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji (czasami przygotowanie całej lekcji) – pełnienie 
funkcji asystenta nauczyciela,  
- organizowanie konkursów językowych i zachęcanie uczniów do udziału, 
- organizowanie pomocy koleżeńskiej – uczniowie zdolni pełnią funkcję korepetytorów, 
- praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień, gdzie zadawane są zadania trudniejsze dla  grup 

zdolniejszych,  
- praca w grupach, w których uczniowie uzdolnieni pełnią rolę liderów. 
 
3.zasad oceniania 
 
- zwiększanie wymagań, co do ścisłości i precyzji ich wypowiedzi,  
- stosowanie ocenianie opisowego, umożliwiającego zrozumienie i korektę popełnionych w trakcie 

pracy i w wyniku końcowym błędów lub niedociągnięć. 
- ocenianie nie tylko osiągnięć, lecz także organizację pracy, zaangażowanie, wkład własny, 

oryginalność rozwiązań, staranność, dopracowanie szczegółów czy współpracę w grupie. 
 

 


