
JĘZYK   ANGIELSKI  -   JAK  I   ZA CO JESTEM OCENIANY/A ? 

 
I Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach oceniania. 

Nauczyciel na pierwszej lekcji w roku szkolnym zapoznaje uczniów z zasadami oceniania oraz 

wymaganiami edukacyjnymi. 

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z zasadami oceniania na przedmiocie. 

II Wymagania na poszczególne oceny szkolne. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te 

umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;  

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;  

c) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany przez nauczyciela wykazuje 

chęć do pracy.  

Na ocenę dostateczną uczeń: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych 

w podstawie programowej;  

b) wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna, ale przy pomocy nauczyciela jest w stanie 

zrozumieć najważniejsze zagadnienia;  

c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;  

d) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.  

Na ocenę dobrą uczeń: 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w program nauczania, ale opanował 

je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;  

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;  

c) na lekcjach uczeń jest aktywny i pracuje systematycznie.  

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

a) systematycznie przygotowuje się do lekcji;  

b) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami;  

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;  

d) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem, przemyślanym i jasnym 

sposobem formułowania myśli;  

e) na lekcjach uczeń jest bardzo aktywny.  

Na ocenę celującą: 

a) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem, słownictwem na 

wyższym poziomie niż osoby z  oceną bardzo dobrą, przemyślanym i jasnym sposobem formułowania 

myśli;  

b) na lekcjach uczeń jest bardzo aktywny, a w pracy wykorzystuje wiedzę z innych, pokrewnych 

przedmiotów;  

c) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  

d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych;  

e) proponuje nietypowe rozwiązania,  

f) uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych lub 

posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia,  

g) systematycznie przygotowuje się do lekcji;  

 



Wprowadza się kryteria procentowe: 

 

 0% - 29% poprawnych rozwiązań – niedostateczny, 

 30% - 49% poprawnych rozwiązań – dopuszczający, 

 50% - 74% poprawnych rozwiązań – dostateczny, 

 75% - 85% poprawnych rozwiązań – dobry, 

 86% - 100% poprawnych rozwiązań – bardzo dobry, 

 95 - 100 % - test na poziomie oceny celującej 

 

Podstawą wystawienia oceny na koniec semestru jest praca ucznia w ciągu całego semestru.  

KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI  USTNYCH: 

ocena KRYTERIUM 

TREŚĆ SŁOWNICTWO KOMUNIKACJA POPRAWNOŚĆ 

GRAMATYCZNA 

PŁYNNOŚĆ WYMOWA, 

AKCENT, 

INTONACJA 

W zakresie 

treści 

wypowiedź 

można 

określić 

jako: 

Słownictwo 

zawarte w 

wypowiedzi 

można określić 

jako: 

Ze względu na 

zachodzącą 

komunikację, 

rozmowę ( dialog, 

odgrywanie ról) 

wypowiedź można 

określić jako: 

Ze względu na 

poprawność 

gramatyczną, 

wypowiedź można 

określić jako: 

Ze względu na 

płynność dłuższą 

wypowiedź 

można określić 

jako: 

W zakresie 

wymowy i 

intonacji, 

wypowiedź można 

określić jako: 

5 Pełną, 

zawierającą 

wszystkie 

wymagane 

informacje 

Bogate i 

zróżnicowane 

pozwalające na 

swobodne 

przekazanie 

wszystkich 

wymaganych 

informacji 

Naturalną rozmowę 

zawierającą 

wyrażenia 

charakterystyczne dla 

języka mówionego 

Poprawną i 

zróżnicowaną pod 

względem 

zastosowanych 

struktur 

Samodzielną, 

swobodną, spójną 

Poprawną pod 

względem 

wymowy, 

charakteryzującą 

się intonacją 

przypominającą 

naturalną 

4 Treściwą, 

zawierająca 

większość 

wymaganyc

h informacji 

Odpowiednie dla 

przekazania 

wszystkich 

istotnych 

informacji 

Poprawną wymianę 

informacji w 

odpowiedzi na 

zadane pytania 

Poprawną w 

zastosowaniu 

charakterystycznych 

dla danego 

zagadnienia struktur 

W większej 

części 

samodzielna, 

spójną i logiczną, 

czasem 

Poprawną w 

zakresie 

poszczególnych 

wyrazów, 

zachowującą 

cechy intonacji 

charakterystyczne 

dla języka ang. 

3 Zawierającą 

część 

wymaganyc

h informacji 

Wystarczający 

dla przekazania 

najważniejszych 

informacji 

Schematyczną lecz w 

większej części 

stanowiącą logiczny 

ciąg pytań i 

odpowiedzi 

Zadowalającą w 

zakresie 

podstawowych 

struktur 

Samodzielną 

jedynie we 

fragmentach, 

wspomaganą 

przez nauczyciela 

Zrozumiałą 

pomimo 

niedociągnięć w 

zakresie wymowy 

niektórych 

wyrazów lub 

akcentów 

2 Uboga, 

zawierająca 

nieliczne 

wymagane 

informacje 

Ubogie lecz 

pozwalające na 

przekazanie 

części informacji 

Niepowiązany ciąg 

na ogół zrozumiałych 

pytań i odpowiedzi 

Niepoprawną lecz 

pozwalającą na 

zrozumienie części 

wymaganych 

informacji 

Niekompletną, 

niesamodzielnie, 

wspomaganą 

przez nauczyciela 

Częściowo 

zrozumiałą 

pomimo błędnej 

wymowy 

niektórych 

wyrazów, 

niewłaściwego 

akcentu 



1 Nie zawiera 

wymaganym 

informacji 

Zbyt ubogie dla 

przekazania 

wymaganych 

informacji 

Niekomunikatywnie 

ze względu na 

niezrozumienie pytań 

lub nieudzielenie 

oczekiwanych 

odpowiedzi 

Niepoprawną i 

niezawierającą 

struktur wymaganych 

dla przekazania 

informacji 

Niespójną mimo 

pomocy 

nauczyciela 

Niezrozumiałą z 

powodu 

niewłaściwej 

wymowy i akcentu 

w wyrazach oraz 

zdaniach 

 

Z  sugerowanych zestawień nauczyciel wybiera jedynie kryteria odnoszące się do wybranej formy 

wypowiedzi ( np. ustne streszczenie tekstu nie ocenia się pod względem zachodzącej komunikacji, 

lecz przekazania treści). Końcowa ocena jest przybliżoną średnią  poszczególnych wyników 

KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI  PISEMNYCH: 

ocena KRYTERIUM 

TREŚĆ SŁOWNICTWO FORMA I 

OBJĘTOŚĆ 

POPRAWNOŚĆ 

GRAMATYCZNA 

SPÓJNOŚĆ I 

LOGIKA 

PISOWNIA I 

INTERPUNKCJ

A 

W 

zakresie 

treści 

wypowie

dź można 

określić 

jako: 

Słownictwo 

zawarte w 

wypowiedzi można 

określić jako: 

Ze względu na 

zachodzącą 

komunikację, 

rozmowę ( dialog, 

odgrywanie ról) 

wypowiedź można 

określić jako: 

Ze względu na 

poprawność 

gramatyczną, wypowiedź 

można określić jako: 

Ze względu na 

płynność dłuższą 

wypowiedź 

można określić 

jako: 

W zakresie 

wymowy i 

intonacji, 

wypowiedź 

można określić 

jako: 

5 Pełną, 

zawierają

cą 

wszystkie 

wymagan

e 

informacj

e 

Bogate i 

zróżnicowane 

pozwalające na 

swobodne 

przekazanie 

wszystkich 

wymaganych 

informacji 

Zachowującą 

wszystkie cechy 

charakterystyczne 

dla danej formy 

Poprawną i zróżnicowaną 

pod względem 

zastosowanych struktur 

Samodzielną, 

swobodną, spójną 

Poprawną pod 

względem 

pisowni i 

interpunkcji 

4 Treściwą, 

zawierają

ca 

większoś

ć 

wymagan

ych 

informacj

i 

Odpowiednie dla 

przekazania 

wszystkich 

istotnych 

informacji 

Zachowującą 

zasadnicze cechy 

charakterystyczne 

dla danej formy 

Poprawną w 

zastosowaniu charaktebn   

rystycznych dla danego 

zagadnienia struktur 

W większej części 

samodzielna, 

spójną i logiczną,  

Zasadniczo 

poprawną, 

zawierającą 

drobne usterki w 

zakresie pisowni 

lub interpunkcji 

3 Zawierają

cą część 

wymagan

ych 

informacj

i 

Wystarczający dla 

przekazania 

najważniejszych 

informacji 

Zachowującą 

niektóre cechy 

charakterystyczne 

dla danej formy 

Zadowalającą w zakresie 

podstawowych struktur 

Spójną i logiczną  

jedynie we 

fragmentach, 

Poprawną w 

zakresie pisowni 

najważniejszych 

wyrazów, z 

usterkami 

uniemożliwiają 

unie zrozumienie 

wypowiedzi 

2 Uboga, 

zawierają

ca 

nieliczne 

wymagan

e 

Ubogie lecz 

pozwalające na 

przekazanie części 

informacji 

Zachowującą 

nieliczne cechy 

charakterystyczne 

dla danej formy 

Niepoprawną lecz 

pozwalającą na 

zrozumienie części 

wymaganych informacji 

Niekompletną z 

dużymi 

zakłóceniami w 

spójności i logice 

Zawierającą 

liczne usterki w 

zapisie lecz 

pozwalającą na 

zrozumienie 

wypowiedzi 



informacj

e 

1 Nie 

zawiera 

wymagan

ym 

informacj

i 

Zbyt ubogie dla 

przekazania 

wymaganych 

informacji 

Nie spełnia 

warunków 

wymaganej formy 

wypowiedzi 

Niepoprawną i 

niezawierającą struktur 

wymaganych dla 

przekazania informacji 

Kompletnie 

niespójną z bardzo 

dużymi 

zakłóceniami w 

logice 

Niepoprawną w 

zakresie zapisu 

nawet 

podstawowych 

wyrażeń 

 

 Zadanie pisemne jest oceniane wg  powyższych kryteriów lub w przypadku gdy jest to typowe 

zadanie egzaminacyjne wg kryteriów poniższych: 

 Wg potrzeb nauczyciel stosuje także Ocenianie Kształtujące 

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych ( w przypadku zadań egzaminacyjnych) 

 

Treść. W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia uczeń się odniósł 

w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. 

Wypowiedź kwalifikuje się do jednego z pięciu poziomów zgodnie z poniższą tabelą. 

 

 
 

Na przykład wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 elementów i oba rozwinął, zostanie 

zakwalifikowana do poziomu 2. 

 

Spójność i logika wypowiedzi. W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst 

funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz 

zdań oraz między zdaniami lub akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, 

czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowych 

myśli). 

 

 
 

Zakres środków językowych. W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę 

zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.  

 

 

 



 

III Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

 sprawdziany, 

  kartkówki, 

  odpowiedzi ustne, 

  aktywność na lekcji, 

  praca w grupach 

  praca domowa, 

 słuchanie 

 czytanie 

 projekty oraz inne formy ćwiczeń jak: installing, zadania na platformach internetowych 

Forma  Czas  

trwania  

Częstotli- 

wość  

Zakres  

treści 

Informacja  

o terminie  

Informacja  

dla rodziców  

 

Możliwość 

poprawy  

oceny  

Odpowiedzi 

ustne  

Indywidualnie 

zależy od 

potrzeb ucznia 

Według potrzeb 
Dwa ostatnie 

tematy lekcyjne 

Bez 

uprzedzenia 
przez 

e-dziennik  
Nie  

Prace domowe Indywidualny Według potrzeb 
Związany z 

lekcją 

Konkretny 

termin 
przez 

e-dziennik  

Tak, na 

następnej  lekcji 

Kartkówka  Do 15 minut 
W zależności 

od potrzeb  

1 – 3 tematy 

lekcyjne  

Według decyzji 

nauczyciela 
przez 

e-dziennik  

Tak, w 

ustalonym z 

nauczycielem 

terminie  

Sprawdziany Do 45 minut  Według planu 

Co najmniej 

jeden dział 

tematyczny 

Co najmniej 

tydzień 

wcześniej  

przez 

e-dziennik  

Tak, do 14 dni 

od terminu 

oddania prac  

Praca w 

grupach  

Określony przez 

nauczyciela  
Według potrzeb 

Związana z 

tematem lekcji 
Według potrzeb przez 

e-dziennik  

Bez możliwości 

poprawy  

Praca 

pozalekcyjna 
Dla chętnych  Dla chętnych  

Pozapro-

gramowe 

Konkretny 

termin 
przez 

e-dziennik  

Bez możliwości 

poprawy 

Aktywność na 

zajęciach 
 

Nawet na 

każdej lekcji 

Związane z 

lekcją 
 przez 

e-dziennik  

Bez możliwości 

poprawy 

 

 

 

 



Praca na lekcji, aktywność, praca domowa – nauczyciel może ocenić ucznia znakiem plus (+), 

znakiem minus (-). 

Plusy i minusy przeliczane są na oceny według zasad:  

 + + + ++ ocena 5 

 + + + + - ocena 4  albo  + + + + ocena 4 

 + + + - - ocena 3  albo + + + ocena 3 

 + + - - - ocena 2  albo  + + ocena 2 

 + - - - - ocena 1  albo   przynajmniej cztery minusy ocena 1 

Zadania domowe 

1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania pracy domowej. 

3. Częste niewykonywanie prac domowych ma wpływ na ocenę śródroczną i roczną.  

4. Nauczyciel może dać uczniom możliwość wyboru zadania łatwiejszego (maksymalnie na ocenę 

dobrą) i zadania trudniejszego (na ocenę bardzo dobrą). 

Dwa razy w półroczu uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny (nie dotyczy 

zapowiedzianych sprawdzianów). 

IV Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

Uczeń ma obowiązek  poprawy oceny niedostatecznej (dotyczy sprawdzianu) i prawo poprawy oceny  

oprócz bardzo dobrej. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo i w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w przypadku 

choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie związanej z chorobą. 

Uczeń dokonuje poprawy oceny w sposób określony przez nauczyciela.  

W przypadku nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć 

edukacyjnych określa Statut Szkoły. 

V Sposób wystawiania oceny śródrocznej i rocznej. 

Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną dokonując zestawienia osiągnięć i postępów 

ucznia. Ocena śródroczna wystawiana jest za pracę ucznia w całym półroczu. 

Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę I i II półrocze roku szkolnego. 

 

 

 

 

 



VI Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce.  

Formy kontaktów z rodzicami. 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. Omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac domowych 

2. Komentarze w formie ustnej / informacja w dzienniku elektronicznym.  

3. Na początku roku szkolnego, uczniowie informowani są o zasadach oceniania z matematyki. 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce  poprzez: 

1. rozmowy indywidualne z nauczycielem w trakcie konsultacji indywidualnych i na zebraniach 

2. zapisy w zeszycie przedmiotowym 

3. zapisy w e-dzienniku. 

 

VII SPOSOBY OCENIANIA I WYMAGANIA STAWIANE UCZNIOM O SPECJALNYCH 

POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

        Nauczyciel przedmiotu opracowuje szczegółowe zasady oceniania dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu PPP.  Zasady 

te umieszcza się w Arkuszu dostosowania wymagań edukacyjnych. W /w arkusz znajduje się w 

dokumentacji wychowawcy klasy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ- 

załącznik nr 1 do oceniania  na  języku angielskim 

1. Indywidualizacja pracy w klasie szkolnej.  

o indywidualny program dydaktyczny np. dodatkowe ćwiczenia realizowane podczas 

lekcji oraz w domu – wymagania są dostosowane do możliwości ucznia 

o częstsze ustne odpytywanie 

o wydłużanie czasu pracy na prace pisemne, zezwalanie na pracę z 

komputerem/tabletem. 

        2.     Sposób oceniania  

 

      Nauczyciel klasyfikuje ucznia głównie na podstawie wypowiedzi ustnych,  a  prace pisemne 

ocenia przede wszystkim na podstawie ich treści. W sposobie oceniania uczniów dyslektycznych 

uwzględnia się różnorakie czynniki wpływające na jakość pracy i docenia się  włożony wysiłek, a nie 

tylko uzyskany efekt.  

o Ocena powinna dotyczyć przede wszystkim poprawności wypowiedzi ustnych                   i 

strony merytorycznej prac pisemnych 

o W stosunku do uczniów z dysfunkcjami w razie potrzeby stosuje się ocenę opisową jako 

dodatkową i wspomagającą 

 

POMOC UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ.  

Nauczyciel dostosowuje wymagania dydaktyczne do możliwości percepcyjnych ucznia. 

W nauczaniu wykorzystuje się wtedy metody bazujące na polisensorycznym poznaniu, czyli 

angażujące słuch, ruch, wzrok, dotyk. Na każdej lekcji daje się uczniowi  szansę odniesienia choćby 

małego sukcesu. Pracę  opiera się  na mocnych stronach dziecka.  

 

Sposoby pracy z uczniem dyslektycznym: ( dostosowane do każdego ucznia indywidualnie): 

1. Według potrzeb uczeń może na życzenie pisać sprawdzian z mniejszej ilości materiału, podzielone 

na dwie części w dwóch terminach; 

2.Nie uwzględnia  się błędów ortograficznych i pominiętych liter, skupiając się na stylu, treści i 

formie; 

3. Na sprawdzianie wydłuża się czas pisania 

4. Uczeń może pisać fonetycznie ( tak jak słyszy) 

5. Nie obniża się ocen za przestawianie, pomijanie liter. 

POZOSTAŁE sposoby pracy z uczniem dyslektycznym: 

 nie odpytuje się z głośnego czytania w obecności klasy, chyba że tekst został w domu 

szczególnie przygotowany,  

 nie obniża się oceny za mało płynne czytanie,  

 ocenia się wysiłek ucznia, a nie efekty, które są niewspółmierne do włożonego trudu,  

 ocenia się wiadomości ucznia głównie na podstawie wypowiedzi ustnych,  

 nie ponagla się tempa czytania czy pisania (szczególnie na testach i sprawdzianach ) 



 ogranicza się  ilość zadawanego do nauki tekstu lub wybiera się tekst dostosowany do 

umiejętności ucznia,  

 nie omawia się błędów ucznia na forum klasy,  

 pisanie ze słuchu można w uzasadnionych przypadkach zastąpić pisaniem z pamięci lub 

przepisywaniem,  

 wyrabia się nawyk pracy ze słownikiem ortograficznym,  

 zezwala się na pisanie ołówkiem, aby łatwiej poprawić błędy,  

 ocenia się opisowo estetykę pisma i poprawność ortograficzną,  

 często kontroluje się, czy uczeń zrozumiał polecenia lub zadania tekstowe,  

 stawia się jasno sformułowane pytania,  

 zwraca się uwagę na wzmożoną męczliwość ucznia i jego problemy z koncentracją uwagi,  

 odpytuje się z miejsca, (ponieważ gwałtowne wywołanie do tablicy zwiększa napięcie 

emocjonalne i utrudnia myślenie,); 

 pamięta się, że nadmiar poleceń do wykonywania w krótkim czasie utrudnia koncentrację 

uwagi,  

 nie zmusza się do rywalizacji,  

 należy zadbać, aby uczeń siedział blisko nauczyciela,  

 nie dopuszcza się do sytuacji, że uczeń nie pracuje na lekcji,  

 nie ośmiesza się i broni przed ośmieszaniem ze strony rówieśników,  

 jeśli istnieje taka potrzeba należy wydłużyć czas na opanowanie zadanego materiału lub 

zadawać go małymi partiami (problemy z pamięcią utrudniają naukę),  

 wydłuża się czas czytania lektur (można korzystać z biblioteki książki mówionej),  

 w uzasadnionych przypadkach umożliwia się korzystanie z dyktafonu na lekcji  

 w razie potrzeby zezwala się na pisanie prac kontrolnych na komputerze,  

 raz w tygodniu sprawdza się zeszyt ucznia,  

 nie dyskwalifikuje się prac ucznia napisanych nieczytelnie – uczeń powinien je przeczytać 

nauczycielowi,  

 egzekwuje się systematyczną pracę w domu i nagradza się ją,  

 

ZAŁ. 2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA DOTYCZĄCE UCZNIÓW 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
 

A. DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  

W STOPNIU LEKKIM  

 

I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA  

 Ocenianie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim opiera się na 

założeniach Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.  

  Ocenie podlegają wybrane umiejętności, uczeń jest oceniany za poczynione postępy i wysiłek 

wkładany w wywiązywanie się z obowiązków (nie tylko z efektów końcowej pracy), a nie na 
tle osiągnięć innych uczniów.  

 Oceny cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ocenami wyrażonymi według 

skali przedstawionej w Statucie  

  Na półrocze i zakończenie roku szkolnego uczniowie dodatkowo mogą otrzymać ocenę 

opisową wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów.  

 Podstawą oceny postępów ucznia w nauce są opracowane dla niego wymagania edukacyjne na 

poszczególne przedmioty, edukacje. wiadomości i umiejętności, które powinien nabyć uczeń, 
są indywidualnie dobierane do możliwości i potrzeb każdego dziecka.  

 Ocena opisowa zawiera opis osiągnięć ucznia oraz wskazówki do dalszej pracy dla 

nauczycieli i rodziców. Informacje dla rodziców powinny mieć charakter opisowo – 

instruktażowy i opierać się głównie na konkretnych osiągnięciach ucznia. Niewielkie nawet 



postępy powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega 

wartościowaniu negatywnemu.  

  Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu 

pracy i zaangażowania, a nie na poziom wiadomości i umiejętności.  

  Proces oceniania uwzględnia indywidualne możliwości ucznia. Naczelną zasadą jest 

stopniowanie trudności oraz praktyczne działanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


