
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – JĘZYK ANGIELSKI  

klasy 4-8 

 

 

Ocenie podlegają: 

1. prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, wypowiedź pisemna) 

2. wypowiedzi ustne, 

3. aktywność na lekcji, 

4. prace projektowe, 

5. udział w konkursach.  

 

Kryteria ocen: 

 

1. Prace pisemne: 

 Sprawdziany (waga 3):  

 mają formę testów,  

 trwają 45 minut,  

 są zapowiadane tydzień wcześniej i poprzedzone powtórzeniem, 

 są oddawane w ciągu dwóch tygodni, 

 

 Kartkówki (waga 2):  

 obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lub wskazany przez nauczyciela zakres (np. 

gramatyczny, słownictwo),  

 mogą być niezapowiedziane,  

 trwają 10 - 15 minut, 

 

2. Wypowiedzi ustne (waga 2): 

 obejmują materiał z ostatnich trzech tematów,  

 oceniane są: poprawność językowa, słownictwo, wymowa. 

 

W przypadku nieobecności na sprawdzianie, kartkówce, odpowiedzi ustnej uczeń otrzymuje w 

dzienniku zapis „nb” i jest zobowiązany do zaliczenia zaległego materiału: 

- jeśli nieobecność następuje tylko w dniu sprawdzenia wiedzy, uczeń ma obowiązek zaliczyć ten 

materiał na następnej lekcji, 

- jeśli nieobecność jest dłuższa, uczeń ma obowiązek zaliczenia materiału w ciągu 2 tygodni od 

powrotu do szkoły. Termin poprawy uczeń ustala z nauczycielem. Jeśli uczeń nie umówi się z 

nauczycielem na uzupełnienie braku nauczyciel przekazuje mu do napisania sprawdzian lub 

kartkówkę na ostatniej lekcji w okresie tych dwóch tygodni lub zaraz po zakończeniu tego czasu. 

 

3. Aktywny udział w lekcji (waga 1): 

 oceniane są: udział w dyskusji, wkład pracy własnej w zadania wykonywane na lekcji, 

umiejętność współpracy z zespołem, komunikatywność i efektywność,  

 aktywność może być oceniana na "+",  

 trzy "+" oznaczają ocenę bardzo dobrą, pięć „+” oznacza ocenę celującą, uczeń sam wybiera 

na jaką ocenę zbiera „+”. 

 

4. Prace projektowe: wagę oceny ustala nauczyciel, w zależności od stopnia złożoności i trudności 

projektu. 

 

5. Udział w konkursach: 

Laureaci konkursów otrzymują oceny cząstkowe: 



 w konkursach szkolnych – ocenę celującą (waga 2), 

 w konkursach międzyszkolnych – ocenę celującą (waga 3).  

 

Informacje dodatkowe: 

 

 Nieodrobienie bieżącej pracy domowej lub jej niepoprawne wykonanie nie może skutkować 

oceną niedostateczną. Nie dotyczy to projektu, który jest oceniany zgodnie z zasadami 

opisanymi powyżej.  

 Nieodrabianie prac domowych wiąże się z wpisem w dzienniku „bz”. Nagminne 

nieodrabianie prac domowych ma wpływ na ocenę śródroczną i roczną z zachowania 

wynikającą ze stosunku do obowiązków szkolnych.  

 Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć, co zgłasza na początku 

lekcji. Nieprzygotowanie może dotyczyć: niezapowiedzianej kartkówki, odpowiedzi ustnej, 

niewywiązanie się z projektu. W dzienniku nauczyciel wpisuje „np”. Obowiązkiem ucznia 

jest uzupełnienie braku. Jeśli uczeń wykorzysta dwa razy „nieprzygotowanie”, to przy 

kolejnym uzyskuje ocenę negatywną.   

 Sprawdziany są przechowywane przez cały rok; są do wglądu rodziców.  

 Kartkówki są przechowywane przez cały rok i są do wglądu rodziców lub wklejane do 

zeszytu. 

 Uczeń może poprawić każdą ocenę, pod warunkiem że uczyni to lub zgłosi chęć poprawy w 

ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. Nauczyciel wraz z uczniem ustala termin 

poprawy.  


