
 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TORUNIU
Język angielski 

Rok szkolny 2020-2021

1) Programy nauczania dla poszczególnych klas:
a) Program nauczania języka angielskiego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.

DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO, POZIOMY: IV.1.P (zakres podstawowy), IV.1.R (zakres rozszerzony), na podbudowie
wymagań, III etapu edukacyjnego (kontynuacja po gimnazjum). - Milada Krajewska

b) Program  nauczania  języka  angielskiego  przeznaczony  dla  liceum  ogólnokształcącego  i  technikum.  IV  etap
edukacyjny  J. Sosnowska, M. Wieruszewska 

c) Program  nauczania  języka  angielskiego  dla  liceum  ogólnokształcącego,  liceum  profilowanego  i  technikum  dla
uczniów kontynuujących naukę w zakresie podstawowym oraz w zakresie na IV etapie edukacyjnym Maria Kłos,
Anna Sikorzyńska, Barbara Czarnecka-Cicha

d) Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej  z  dnia  30  stycznia  2018  r.  dla  III  etapu  edukacyjnego  (4-letnie  liceum ogólnokształcące  i  5-letnie
technikum) na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa) Poziom III.1.P – zakres
podstawowy Poziom III.1.R – zakres rozszerzony Poziom III.DJ – dla uczniów oddziałów dwujęzycznych. - Milada
Krajewska, Ewa Piotrowska, Aleksandra Świgoń

2) Stosowane podręczniki:
a) Seria Insight/ Headway/ English File – Oxford University Press
b) Seria Password/ Password Reset / Repetytorium maturalne - Macmillan
c) Seria Matura Focus/ High Note - Pearson

3) Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe zostały ujęte w planach wynikowych dla poszczególnych klas. 
4) Szczegółowo  rozpisany  materiał  do  opanowania  w  ciągu  poszczególnych  lat  znajduje  się  w  dokumencie  „Plan

Wynikowy” i/ lub „Rozkład Materiału”.
5) Szczegółowe wymagania na poszczególne poziomy i grupy  określa dokument „Kryteria Oceniania”.
6) Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności:

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się następującymi metodami:

A. UCZEŃ MOŻE OTRZYMAĆ OCENĘ CZĄSTKOWĄ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZA:  
WAGI OGÓLNIE:
KARTKÓWKA - WAGA 1 (ZAKRES 3 OSTATNICH LEKCJI)
AKTYWNOŚĆ, ODPOWIEDŹ USTNA, PRACA DOMOWA, PRACA PISEMNA W DOMU - WAGA 1
MAŁY SPRAWDZIAN - WAGA 2 (ZAKRES WIĘKSZY NIŻ 3 OSTATNIE LEKCJE)
DUŻY SPRAWDZIAN - WAGA 3
WYPRACOWANIE PISEMNE W KLASIE - WAGA 3
PRACA KLASOWA (CAŁY ROZDZIAŁ) - WAGA 4

WAGI SZCZEGÓŁOWO (PROPOZYCJA):
● kartkówkę ze słownictwa (kartkówka jest zapowiedziana lub nie; zakres materiału jest ograniczony maksymalnie do 3

ostatnich lekcji) (waga = 1)
● sprawdzian  z  gramatyki (zawsze  zapowiedziany;  obejmuje  daną  partię  materiału  gramatycznego  określoną  przez

nauczyciela) (waga = 2/3)
● pracę domową (przygotowaną pisemnie lub ustnie) (waga = 1)
● indywidualną odpowiedź (ustną lub pisemną) (waga = 1)
● aktywność na lekcji (opcjonalnie: 3 plusy - wymieniane na ocenę bardzo dobrą) (waga = 1)
● podsumowujący sprawdzian pisemny - test z przerobionego materiału / rozdziału (waga = 4)
● sprawdzian ustny określający umiejętności komunikacji w języku angielskim (waga = 3)
● testy sprawdzające rozumienie tekstu słuchanego (waga = 1)
● zadania sprawdzające umiejętność mówienia (waga = 1)
● zadania sprawdzające umiejętność pisania (sprawdzian pisemny na lekcji) (waga = 3)
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● zadania sprawdzające umiejętność pisania (praca  pisemna w domu) (waga = 1)
● sprawdzian z wiedzy o krajach anglojęzycznych i treści czytanek (waga = 2)
● rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń (cały rozdział: waga = 2),(w ramach aktywności i systematyczności: waga =1)
● tłumaczenie tekstu (waga = 1)
● przygotowanie do lekcji (waga = 1)
● odegranie scenki/dialogu/dramy (waga = 2)
● ustne streszczenie przeczytanego lub zapamiętanego tekstu (waga = 2)
● projekt (waga = 1/2 - w zależności od nakładu pracy)
● inne (zależnie od potrzeby)

Stosowanie ocen ważonych nie jest obowiązkowe, jest to narzędzie wspomagające system oceniania nauczyciela. Średnia
arytmetyczna  i  średnia  ważona  nie  jest  jedynym  i  ostatecznym  wyznacznikiem  do  wystawienia  oceny  semestralnej  i
końcoworocznej.  Klasyfikacyjną  ocenę  semestralną  i  końcoworoczną  nauczyciel  wystawia  zgodnie  z  wymaganiami
edukacyjnymi uwzględniając oceny cząstkowe wystawione  w trakcie roku szkolnego. 

B. SPRAWDZANIU PODLEGAJĄ UMIEJĘTNOŚCI I   TREŚCI ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA 3-LETNIEGO LICEUM ORAZ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA 4-  
LETNIEGO LICEUM   . W OGÓLNOŚCI:  
Liceum trzyletnie i czteroletnie:
I. Znajomość środków językowych.
II. Rozumienie wypowiedzi.
III. Tworzenie wypowiedzi.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe - na poziomach IV.1 (podstawowy i rozszerzony) zostały wymienione i opisane
w podstawie programowej. Treści nauczania – wymagania szczegółowe - na poziomach III.1P i III.1.R zostały wymienione i
opisane w podstawie programowej.

C. CZĘSTOTLIWOŚĆ KARTKÓWEK, TESTÓW I SPRAWDZIANÓW:   
● kartkówki ze słownictwa mogą mieć miejsce na każdej lekcji
● sprawdziany z gramatyki – po przerobieniu jednolitej partii materiału gramatycznego
● sprawdziany  pisemne  przeprowadzane  są  po  przerobieniu  materiału  odpowiadającego  kolejnym  jednostkom

podręcznika
● sprawdzian ustny – raz lub dwa razy w semestrze

D. OCENA ZE SPRAWDZIANU PISEMNEGO OPARTA JEST NA WYNIKU PROCENTOWYM:  

jeśli max = 100
p. dolny p. górny punkty: ocena:

97% 100% 97,0 100,0 6
93% 96% 93,0 96,0 5+
89% 92% 89,0 92,0 5
85% 88% 85,0 88,0 5-
81% 84% 81,0 84,0 4+
77% 80% 77,0 80,0 4
73% 76% 73,0 76,0 4-
69% 72% 69,0 72,0 3+
65% 68% 65,0 68,0 3
60% 64% 60,0 64,0 3-
57% 59% 57,0 59,0 2+
54% 56% 54,0 56,0 2
50% 53% 50,0 53,0 2-
36% 49% 36,0 49,0 1+
0% 35% 0 35 1
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W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może zawyżyć bądź obniżyć wymagania dla całej grupy piszącej pojedynczy test. 
W  przypadku,  gdy  uczeń  uzyska  wynik  znajdujący  się  na  pograniczu  dwóch  ocen,  nauczyciel  może  podjąć  decyzję  o
wystawieniu oceny wyższej.
 
W celach informacyjnych wprowadza się dodatkowe oznaczenia stawiane przy ocenie cząstkowej:
„+” – dla środkowej części przedziału procentowego (waga +0,5 lub zgodnie z wyliczeniem dziennika elektronicznego)
„–” – dla dolnej części przedziału procentowego (waga -0,25 lub zgodnie z wyliczeniem dziennika elektronicznego)
Zgodnie z zasadami SSO oceny klasyfikacyjne nie posiadają powyższych oznaczeń.

E. OCENA Z ODPOWIEDZI USTNEJ:  
Przy wystawianiu oceny z odpowiedzi ustnej bierze się pod uwagę umiejętności i wiedzę gramatyczną, leksykalną, płynność
wypowiedzi,  zrozumiały  sposób  wymawiania  zdań  oraz  znajomość  stosownych  funkcji  gramatycznych  –  zgodnie  z
wymaganiami edukacyjnymi na danym poziomie językowym.

F.   KRYTERIA OCENIANIA  : (WYCIĄG Z   SZ  O   W 4 LO TORUŃ  )  
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) opanował w całości wiadomości z zakresu programu nauczania realizowanego w danej klasie oraz treści powiązane ze
sobą w systematyczny układ;
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu
nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
d) poziom językowy jest bardzo dobry, zapewniający biegłość w posługiwaniu się terminologią naukową;
e) może osiągać sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do
finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym bądź posiada inne porównywalne osiągnięcia;
f) potrafi samodzielnie i krytycznie ocenić określone zagadnienia;
g)  potrafi  uzasadniać  swoje  poglądy  przy  użyciu  odpowiedniej  argumentacji,  będącej  wynikiem  samodzielnie  nabytej
wiedzy.
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
b)  sprawnie  posługuje  się  zdobytymi wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie problemy teoretyczne i  praktyczne ujęte
programem nauczania, potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c) plan jego odpowiedzi jest przemyślany, logiczny i konsekwentnie realizowany,
d) poziom językowy jest bardzo dobry, zapewniający biegłość w posługiwaniu się terminologią naukową;
e) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo -skutkowych, wykorzystując wiedzę zawartą w programach
nauczania także z innych przedmiotów.
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował materiał nauczania przewidziany programem w stopniu zadowalającym;
b) zna definicje, fakty i pojęcia;
c) stosuje ze zrozumieniem język przedmiotu;
d)  poprawnie  stosuje  opanowane  wiadomości  do  samodzielnego  rozwiązywania  typowych  problemów  praktycznych  o
minimalnie podwyższonym stopniu trudności,
e) potrafi zachować związki logiczne w obrębie prezentowanych treści,
f) popełnia drobne niezręczności językowe w stosowaniu pojęć;
g) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych;
h) potrafi zastosować posiadaną wiedzę w typowych sytuacjach.
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) ma dość znaczące braki w opanowaniu wiadomości przewidzianych programem nauczania w danej klasie, ale rozwiązuje
(wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
b) nie zawsze potrafi zachować związki logiczne w obrębie prezentowanej treści,
c)  popełnia  niezręczności  językowe  w  stosowaniu  pojęć  terminologii,  ale  kompetencje  językowe  można  uznać  za
zadowalające;
d) opanował podstawowe fakty i pojęcia, pozwalające na rozumienie najważniejszych zagadnień;
e) potrafi, pod kierunkiem nauczyciela, skorzystać z podstawowych źródeł wiedzy;
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5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a)  ma spore  braki  w opanowaniu  materiału  przewidzianego do  realizacji  w danej  klasie,  ale  braki  te  nie  przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje (wykonuje)  zadania teoretyczne i  praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności,  często przy pomocy
nauczyciela,
c) ma braki w umiejętnościach, które nie uniemożliwiają edukacji na następnym etapie (poziomie) nauczania.
d)  używa  niewłaściwego  słownictwa,  ale  czasem  udaje  mu  się  zachować  jakikolwiek  związek  logiczny  w  obrębie
prezentowanych treści;
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń który:
a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania danego przedmiotu, braki te
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać), nawet przy pomocy nauczyciela, zadań o niewielkim stopniu trudności,
c) nie jest w stanie samodzielnie wykonywać zadań o elementarnym stopniu trudności,
d) wykazuje się lekceważącym stosunkiem do zajęć edukacyjnych,
e) ma braki w umiejętnościach, które uniemożliwiają mu edukację na następnym etapie (poziomie) nauczania.
2.  Opracowując  wymagania  szczegółowe  na  poszczególne  oceny  nauczyciele  kierują  się  wymaganiami  ogólnymi
sformułowanymi w ust. 1 pkt 1-6. SSO

3.  Wymaganie szczegółowe określane są przez kryteria oceniania w programach wybranych przez nauczycieli   lub w
Planach wynikowych i kryteriach oceniania przygotowanych przez wydawnictwo dla danego podręcznika.

G. PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI:   
● Dwa razy w semestrze uczeń w grupie podstawowej (2-3 lekcje tygodniowo), a trzy razy uczeń w grupie rozszerzonej (5-

6 lekcji tygodniowo)  ma prawo być nieprzygotowany do lekcji – fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku zajęć.
● W uzasadnionych przypadkach (np.: choroba, długa nieobecność) uczeń może zostać usprawiedliwiony od obowiązku

przygotowania się do lekcji.

H. OCENA SEMESTRALNA I   KOŃCOWOROCZNA  :  
Ocena  semestralna  /  końcoworoczna jest  oceną  podsumowującą  całą pracę  w  danym  semestrze  /  roku  szkolnym.
Wystawiając  ocenę  semestralną  i  końcoworoczną nauczyciel  bierze  pod  uwagę  wszystkie  oceny  cząstkowe  w  danym
semestrze / roku szkolnym (wraz z ich przypisanymi wagami ocen) oraz własną opinię o cało-semestralnej / całorocznej
pracy  ucznia  na  podstawie  Kryteriów  Oceniania.  Średnia  ważona  oceny  nie  jest  ostatecznym  wyznacznikiem  przy
wystawianiu ocen, a nauczyciel nie jest zobowiązany do przypisywania wag. 

I. ZASADY POPRAWIANIA STOPNI:  
a) Uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczną za:
● podsumowujący sprawdzian / test pisemny (jeden raz w ustalonym terminie)
● podsumowujący sprawdzian ustny (w terminie wyznaczonym przez nauczyciela)
● zapowiedziany sprawdzian ze słownictwa lub gramatyki z całego rozdziału.

b) Uczeń, bez specjalnej zgody nauczyciela, nie może poprawiać oceny niedostatecznej za:
● kartkówkę / odpowiedź ustną z 3 ostatnich lekcji
● kartkówkę ze słownictwa z bieżącego materiału 
● kartkówkę z gramatyki z bieżącego materiału
● pracę domową 
● indywidualną odpowiedź ustną lub pisemną
● aktywność na lekcji 
● testy z zaległego materiału z poprzednich semestrów 
● testy sprawdzające rozumienie tekstu słuchanego
● zadania sprawdzające umiejętność mówienia
● zadania sprawdzające umiejętność pisania
● sprawdzian z wiedzy o krajach anglojęzycznych i treści czytanek.
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c) Uczeń może poprawiać ocenę niedostateczną jeden raz. Przy uzyskaniu oceny niedostatecznej ze sprawdzianu 
poprawkowego dalsze poprawianie nie jest możliwe. Ocena poprawiona wystawiana jest przy ocenie niedostatecznej. Przy 
wystawianiu oceny półrocznej i rocznej pod uwagę jest brana wyłącznie ocena z poprawy lub ocena wyższa (decyduje 
nauczyciel przedmiotu).

J. OCENIANIE UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH:  

a) W przypadku uczniów z obniżeniem wymagań ze względu na specyficzne trudności w uczeniu:
● Dla uczniów z dostosowaniem oraz dla uczniów z orzeczeniem o realizowaniu programu szkoły specjalnej obniża się 

progi procentowe zgodnie z tabelą w punkcie D) dla ocen ze sprawdzianów pisemnych i ustnych oraz z kartkówek i 
odpowiedzi ustnych. 

● Nauczyciel nie obniża oceny uczniowi, jeśli jego odpowiedź zabiera więcej czasu niż pozostałym.
● Ponadto ocena jest dostosowywana do indywidualnych możliwości poznawczych uczniów.
● Nauczyciel przy ocenie bierze pod uwagę nie tylko samą poprawność wykonania zadania, ale również samą próbę jego 

wykonania.

b) W przypadku uczniów z dysleksją: 
● Uczniom pozwala się na dłuższy czas pisania w zależności od potrzeby ucznia oraz zwraca się większą uwagę na 

wypowiedzi ustne.
● W przypadku szczególnych trudności w zapamiętywaniu pisowni; nauczyciel oceniając nie bierze pod uwagę błędów 

ortograficznych.

c) W przypadku uczniów niepełnosprawnych:
● Sposób oceniania uczniów niepełnosprawnych ustala się indywidualnie a odpowiedni dokument o sposobie oceniania 

ucznia niepełnosprawnego zostanie załączony do PSO.

d) W przypadku uczniów z wybitnymi zdolnościami:

● W przypadku uczniów szczególnie wybitnych nauczyciel dostosowuje materiały dodatkowe dla ucznia stosownie do 
jego poziomu zaawansowania i możliwości poznawczych. Za systematyczną realizację materiałów dodatkowych uczeń 
otrzymuje ocenę celującą półroczną i/lub końcoworoczną. 

7) Sposoby informowania o wymaganiach:
a) Uczniowie poszczególnych klas są informowani o wymaganiach na początku każdego roku szkolnego i mają prawo wglądu
do dokumentów takich jak PSO, Rozkład Materiału, Kryteria Oceniania; kopie tych dokumentów znajdują się w gabinecie 
dyrektora szkoły i w sekretariacie. Na prośbę ucznia nauczyciel przedmiotu udostępnia w/w dokumenty w wersji 
elektronicznej. 
b) Rodzice są informowani o wymaganiach na zebraniu rodziców. Na prośbę rodzica / opiekuna nauczyciel przedmiotu 
udostępnia w/w dokumenty w wersji elektronicznej.

Załącznik nr 1:
JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy System Oceniania – obowiązujący podczas pracy zdalnej w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19.

1. Zajęcia zdalne - platforma
Zajęcia zdalne odbywają się z wykorzystaniem platformy Google Classroom w ramach G Suite dla szkół. Zajęcia online (“na 
żywo”) prowadzone są na Google MEET, DISCORD, HANGOUTS lub SKYPE. Zajęcia online odbywają się zgodnie z zasadami 
ustalonymi przez Szkołę. 

2. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów: 
- projekty indywidualne/grupowe wysyłane na email szkolny lub Google Classroom,
- nagrania rozmów, lub odpowiedzi na zadane pytania - przesłane na g-mail/Classroom, 
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- prezentacje tworzone w Google prezentacje - udostępniane w Classroom lub na email szkolny, 
- wypracowania pisemne (z terminem i czasem/godziną odesłania), 
- zdjęcia rozwiązanych zadań jako dowód wykonanej pracy (może być na ocenę), 
- quizy / testy na platformie Google rozwiązywane na czas,
- odpowiedzi ustne na SKYPE/DISCORD/ MEET/ HANGOUTS,
- zadania z wykorzystywaniem platformy online dedykowane do podręcznika (PASSWORD Reset, HEADWAY, itp) 

3. Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce 
Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach odbywa się przez e-dziennik VULCAN. 
Na życzenie rodzica istnieje możliwość dodania opiekuna i tworzenia raportów w Google Classroom.
 

Załącznik nr 2:

Wytyczne dotyczące podziału na grupy na lekcjach języka angielskiego

1. Sposób kwalifikowania uczniów do grup:

● wynik z testu diagnostycznego 
● wyniki testu ósmoklasisty
● rozmowy z uczniami
● obserwacja nauczyciela w pierwszych tygodniach pracy
● uczniowie powtarzający klasę, oraz uczniowie z orzeczeniem o dostosowaniu nauki umieszczani są w grupach o 

najniższym poziomie zaawansowania. 

2. Sposób ewentualnego przeniesienia ucznia do innej grupy:

Na pisemny wniosek rodzica, ucznia bądź nauczyciela, uczeń może starać się o przeniesienie do innej grupy, jeżeli są 
spełnione następujące warunki:

Z grupy   niższej   do   wyższej  :

● ilość uczniów w grupie na to pozwala (liczba uczniów w grupach powinna być mniej więcej równa)
● uczeń w ciągu pierwszych tygodni/miesięcy zdecydowanie wyróżnia się umiejętnościami w stosunku do grupy
● uczeń uzyskał ocenę bardzo dobrą na półrocze
● uzyskał pozytywną opinię nauczyciela przedmiotu w sprawie przeniesienia.

Z grupy   wyższej   do   niższej  : 

● ilość uczniów w grupie na to pozwala (liczba uczniów w grupach powinna być mniej więcej równa i nie może 
przekraczać 24 osób)

● uczeń w ciągu pierwszych tygodni/miesięcy zdecydowanie słabiej wypada na tle grupy
● uczeń uzyskał ocenę niedostateczną na półrocze
● uzyskał pozytywną opinię nauczyciela przedmiotu w sprawie przeniesienia.

Wniosek o przeniesienie do innej grupy należy złożyć w Sekretariacie szkoły. Przeniesienie do innej grupy wymaga 
pozytywnej decyzji Dyrektora. 
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