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Zasady ogólne 

 

 Każdy uczeń ma obowiązek systematycznie oraz estetycznie prowadzić 

zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, a także odrabiać prace domowe i 

nosić potrzebne przybory. 

 Największy wpływ na ocenę będą miały oceny z testów i kartkówek. 

 Oceniane będą także: zeszyt do przedmiotu, zeszyt ćwiczeń, karty pracy, 

aktywność, prace projektowe, osiągnięcia w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych. 

 Na lekcjach oceniana jest aktywność ucznia. Cztery plusy to ocena bardzo 

dobra. 

 Jeżeli uczeń jest jeden dzień nieobecny w szkole, zaległości uzupełnia na 

następny dzień. 

 Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole dłużej( np. choroba), ma tydzień na 

uzupełnienie braków. 

 Zaległy sprawdzian czy kartkówkę uczniowie piszą w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną 

z pierwszej pracy, może ją poprawić tylko jeden raz w terminie 2 tygodni 

od jej otrzymania. 

 

 Brak przygotowania do lekcji tj. brak pracy domowej, brak zeszytu 

przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń itd. (z wyjątkiem lekcji, na której jest 



zapowiedziany test, kartkówka ze słówek) uczeń może zgłosić 3 razy w 

ciągu półrocza. 

 

 Fakt „nieprzygotowania” uczeń zgłasza nauczycielowi przed 

rozpoczęciem lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji ponad 

przysługujący limit jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej.    

 

 Nieprzygotowania nie obejmują zapowiedzianych testów i kartkówek. 

 

 

 

 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie wynikające z realizacji 

podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego nowożytnego:  

 

 sprawność rozumienia ze słuchu,  

 sprawność mówienia,  

 sprawność pisania,  

 sprawność czytania. 

 

           

Ocenie z języka angielskiego podlegają: 

 

 wiadomości i umiejętności związane z realizacją podstawy programowej 

kształcenia    

ogólnego z języka obcego nowożytnego, 

 praca na lekcji, 

 praca domowa (w zeszycie przedmiotowym, w zeszycie ćwiczeń, karty 

pracy, prace projektowe, wypowiedzi ustne), 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, 

 przygotowanie do lekcji, 

 zadania dodatkowe (np. projekty, udział w konkursach). 



 

 

Sposoby rozpoznawania postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej: 

 

 testy,  

 kartkówki ze słówek, 

 wypowiedzi ustne, 

 zadania praktyczne wykonywane na lekcji (rozwiązywanie zadań w 

zeszycie ćwiczeń, karty pracy, prace wytwórcze). 

 

 

 

 

 

Przy ocenianiu prac klasowych, sprawdzianów, testów i kartkówek, w 

których obowiązywała skala punktowa, stosuje się następujące progi 

procentowe: 

 0%-29%- niedostateczny 

 30%-49%- dopuszczający 

 50%-69%- dostateczny 

 70%-89%- dobry 

 90%-100%- bardzo dobry 

 ocenę celującą otrzymuje uczeń, który poprawnie wykonał wszystkie 

zadania oraz poprawnie wykonał zadanie (zadania) dodatkowe o 

podwyższonym stopniu trudności.  



          Ocena śródroczna/roczna jest wystawiana w oparciu o średnią 

ważoną ocen: 

 średnia ocen 5,51 – 6,0 – celujący, 

 średnia ocen 4,51 – 5,50 – bardzo dobry, 

 średnia ocen 3,51 – 4,50 – dobry, 

 średnia ocen 2,51 – 3,50 – dostateczny, 

 średnia ocen 1,51 – 2,50 – dopuszczający, 

 średnia ocen 1,00 – 1,50 -  niedostateczny. 

 

Kategorie ocen: Waga: 

sprawdziany, sprawdziany próbne, testy kompetencji, 

diagnozujące…; poprawy 

3-5 

sukcesy w przedmiotowych konkursach w zależności od 

rangi i zasięgu konkursu 

2-5 

kartkówki, odpowiedź ustna, aktywność, prace dodatkowe 2-3 

prace domowe (w zależności od zakresu) 1-3 

plakaty 1 

 

 

Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brany jest pod uwagę 

stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, określony przez 

oceny ze sprawdzianów, sprawdzianów kompetencji, kartkówek, odpowiedzi 

ustnych, sukcesów w konkursach. 



 Kryteria wystawiania poszczególnych ocen są następujące: 

 Celujący- uczeń uzyskał dobre i bardzo dobre oceny z przewagą ocen bardzo 

dobrych jako określających stopień opanowania poszczególnych działów 

tematycznych a ponadto uzyskał kilka ocen celujących ze sprawdzianów lub 

jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego 

 Bardzo dobry- uczeń uzyskał dobre lub bardzo dobre oceny z przewagą ilości 

ocen bardzo dobrych jako określających stopień opanowania poszczególnych 

działów tematycznych 

 Dobry- uczeń uzyskał dostateczne lub dobre oceny z przewagą ilości ocen 

dobrych jako określających stopień opanowania poszczególnych działów 

tematycznych 

 Dostateczny- uczeń uzyskał w przeważającej liczbie oceny dostateczne z 

poszczególnych działów tematycznych i nie ma niepoprawionych ocen 

niedostatecznych 

 Dopuszczający- uczeń uzyskał w przeważającej liczbie oceny dopuszczające z 

poszczególnych działów tematycznych 

 Niedostateczny- uczeń nie opanował zakresu materiału objętego programem 

nauczania danego semestru i uzyskał, w przeważającej części, oceny 

niedostateczne. 

 

 Kryteria oceniania uczniów ze sprawnością intelektualną  

niższą od przeciętnej 

 

 

 W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w 

zakresie formy, jak i treści wymagań. Konieczna jest indywidualna 

pomoc nauczyciela w trakcie lekcji, a w szczególności podczas 

wykonywania prac samodzielnych (testy, kartkówki, rozwiązywanie 

zadań w zeszycie ćwiczeń). 



 Pamiętać jednak należy, że dostosowanie kryteriów jakościowych nie 

może zejść poniżej podstawy programowej. Uzyskanie opinii z PPP nie 

zwalnia dziecka z pogłębiania zakresu wiedzy i umiejętności, powinno 

raczej zachęcać do systematyczności w utrwalaniu wiedzy. 

 

 Wymagania mogą obejmować między innymi: 

 

 omawianie niewielkich partii materiału o mniejszym stopniu trudności, 

 pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie, 

 odrębne instruowanie dzieci, 

 podawanie poleceń w prostszej formie lub w języku polskim, 

 częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, 

 wolniejsze tempo pracy, 

 podczas pisania testów, kartkówek - wydłużanie czasu pracy ucznia oraz 

indywidualna pomoc nauczyciela. 

 

 Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi 

zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; zobowiązany jest do 

systematycznej poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze 

wskazówkami nauczyciela (ustnymi lub pisemnymi). 

 

 Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wraz  

z rodzicem powinien systematycznie i rzetelnie pracować w odniesieniu 

do zaleceń w opinii PPP  

i w porozumieniu z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności 

szkolnych. 

 


