
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VIII. 

 

1.Waga oceny 

Oceny uzyskiwane przez ucznia mają odpowiednią „wagę” przypisaną przez system 

Librus: 

Oceny na 0.9 Oceny na 0.1 

-sprawdziany 

-kartkówki 

-odpowiedzi ustne w klasie 

-aktywność 

-prace domowe 

-krótkie wypracowania wykonane w 

domu 

-prowadzenie zeszytu 

-prowadzenie zeszytu ćwiczeń 

2. Ocenianie – sprawdziany i kartkówki 
Punktacja stosowana na sprawdzianach i kartkówkach:  

100%  Celujący 

99% - 90% Bardzo dobry 

89% - 75% Dobry 

74% - 50% Dostateczny 

49% - 30% Dopuszczający 

29% - 0% Niedostateczny 

 

Dopuszcza się odstępstwa odnośnie stopnia trudności pracy dla uczniów 

posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Kartkówki nie są poprawiane. Jeśli uczeń nie pisał kartkówki to jest pytany lub pisze 

ją na następnej lekcji lub w terminie ustalonym z nauczycielem. Kartkówki z trzech 

ostatnich lekcji mogą być niezapowiedziane. Sprawdziany mogą być poprawiane w 

ciągu dwóch tygodni od daty sprawdzianu, w terminie ustalonym z nauczycielem. 

Ocena z poprawy sprawdzianu jest kolejną oceną uzyskaną przez ucznia i wliczaną 

do średniej. Sprawdziany zawsze są zapowiedziane, uczniowie zawsze informowani 

są o zakresie materiału, jaki będzie obejmował sprawdzian. Odpowiedzi ustne 

obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane. Uczeń 

może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w półroczu, jednak musi je 

zgłosić przed lekcją. 

Ocenianie cząstkowe oprócz zastosowania sześciostopniowej skali pomocniczej 

odbywa się ciągle (tzw. continuous assessment)  w postaci uwag ustnych o pracy 

dziecka na lekcji oraz zbierania przykładowych prac dzieci. Tak stosowana 

bieżąca ocena z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych.  

Rejestracji osiągnięć uczniów dokonuje się poprzez odnotowanie w dzienniku z 

adnotacją, za co jest dana ocena. Prace uczniów gromadzone są w teczkach 

(dokumentacja pracy ucznia), do których ma wgląd uczeń i rodzice. Prace ucznia 

gromadzone są do końca danego roku szkolnego.  

 

3. Nauka zdalna 

W okresie nauki zdalnej uczeń może otrzymać ocenę za wszystkie przejawy 

aktywności z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, np. za:  

- sprawdzian, kartkówkę (przeprowadzone za pomocą wybranych narzędzi 

online),  

- odpowiedź ustną ( za pomocą wybranego komunikatora online),  

- wykonanie ćwiczeń, zadań, projektu (za pomocą platform/aplikacji 

przeznaczonych do kształcenia na odległość), aktywność podczas lekcji online. 

 

4.Prace domowe 

Pięciokrotny brak pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną. 

Jeśli do domu zadawane są krótkie wypracowania uczniowie nie muszą pisać ich z 

dnia na dzień, mają na to minimum 2 dni. Prace pisemne należy oddawać w 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie.  

 

5.Aktywnośc 

Za aktywność uczniowie zdobywają plusy. Pięć plusów daje ocenę bardzo dobrą. 

Jeżeli uczeń nie pracuje na lekcji (nie wykonuje zadanych ćwiczeń, nie notuje, nie 

uważa) przez co zapytany przez nauczyciela nie wie jaki jest omawiany temat 

uzyskuje minusa (5 minusów = ocena niedostateczna).  

 

6.Zeszyt 

Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu i zeszytu ćwiczeń, które mogą 

podlegać ocenie. Jeśli uczeń jest nieobecny na zajęciach to zobowiązany jest do 

uzupełnienia zaległości w ciągu tygodnia. 

 

 

 


