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OCENIANIE 

 

Oceniane są cztery podstawowe sprawności językowe, sprawności zintegrowane, stopień 

opanowania gramatyki i słownictwa zawartego w jednostkach lekcyjnych. Oprócz tego oceniana jest 

również praca na lekcji oraz zadania dodatkowe, np. udział w konkursach, przygotowywanie projektów w 

języku angielskim itp. 

 

Skala ocen:1-6 

 

Odpowiedzi są punktowane, a punkty przeliczane na procentowy wynik. 

Przyjęto zasadę: 

100% - 99%    CELUJĄCY 

98% - 86%      BARDZO DOBRY 

85% - 71%      DOBRY 

70% -51%      DOSTATECZNY 

50% - 31%      DOPUSZCZAJĄCY 

30% i mniej    NIEDOSTATECZNY 

 

 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 

1. Dłuższe formy pisemne – prace klasowe, testy, sprawdziany (są to formy trwające  

30 - 45 min, zapowiadane 1-2 tygodnie wcześniej, obejmujące 1-5 rozdziałów lub testujące wybrane 

zagadnienia); 

2. Kartkówki – obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji, wybranego zagadnienia lub jednego rozdziału z 

podręcznika, nie muszą być zapowiedziane. Czas trwania 5-15 min.; 

3. Odpowiedzi ustne krótkie – obejmujące zagadnienia z 3 ostatnich lekcji; 

4. Wypowiedzi ustne dłuższe – przygotowywane przez uczniów (wypowiedzi na zadany temat, dialogi 

itp.); 

5. Zadania domowe; 

6. Praca indywidualna lub w grupie – aktywność na zajęciach, prace projektowe; 

7. Inne – udział w konkursach, olimpiadach, opracowanie lektury, praca z czasopismem 

anglojęzycznym itp.; 

 

Oceny z wypowiedzi pisemnych i ustnych (pkt 1-4) mają podstawowe znaczenie przy ustalaniu oceny 

na koniec semestru lub roku szkolnego. Pozostałe oceny (pkt 5-7) mają znaczenie pomocnicze. 



 

USTALENIA DODATKOWE 

1. Uczeń ma prawo raz (przy 2 godz. lekcyjnych) lub dwa razy ( przy 3 lub więcej godz. lekcyjnych) w 

semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji – nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych. 

Dodatkowo nauczyciel może uwzględnić nieprzygotowanie ucznia do lekcji z powodu długotrwałej 

choroby, zdarzenia losowego. 

2. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy klasowej jest zobowiązany do napisania go w ciągu 2 

tygodni od momentu przyjścia do szkoły po okresie nieobecności.  

3. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić – w formie i terminie wskazanym 

przez nauczyciela. Pozostałe oceny można poprawić po uzgodnieniu  

z nauczycielem. Kryteria oceny nie ulegają zmianie. 

4. Aktywność na zajęciach i prace domowe mogą być oceniane za pomocą „+” i „_”. 

5.  

Uczeń otrzymuje plus, jeśli: 

- potrafi wielokrotnie odpowiedzieć na pytania w czasie lekcji, 

- wykonuje zadania dodatkowe w czasie trwania lekcji, 

- odrobił zadanie domowe i zgłosił się aby je odczytać. 

 

Uczeń otrzymuje minus, jeśli: 

- nie odrobił zadania domowego, 

- nie potrafi odpowiedzieć na pojedyncze pytania dotyczące materiału z 1-3 ostatnich lekcji, 

- nie wykonuje zadań obowiązkowych w czasie trwania lekcji. 

 

 

 

ZASADY WGLĄDU UCZNIÓW I RODZICÓW  

W PRACE PISEMNE 

 
1. Kartkówki i prace domowe pisemne uczeń otrzymuje po ich sprawdzeniu do domu. 

2. Dłuższe wypowiedzi pisemne uczniów po sprawdzeniu i ich poprawie (omówieniu błędów) na 

lekcji pozostają w szkole; mogą one być udostępnione rodzicom do wglądu. 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie kwestie, których nie reguluje niniejszy przedmiotowy system oceniania rozstrzygane są  

w oparciu o WSO. 


