
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
W KLASACH IV - VIII 

 
 

  
1. Ogólne cele oceniania: 
 

  poinformowanie  ucznia o postępach i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

  motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

  dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 
 oraz specjalnych uzdolnieniach,                           

  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno  
           wychowawczej 
 
 
2. Zasady oceniania: 
 

 Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.   
 Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 5 ocen (jeżeli uczeń   

nie odda zadania jest wpisywany do dziennika „bz”).    

 Sprawdziany są obowiązkowe. 

 Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i   
podawany jest zakres  sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

 Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane. Obejmują materiał  
z trzech ostatnich jednostek tematycznych oraz dotyczą podstawowych  
umiejętności bezpośrednio związanych z tymi lekcjami. Uczeń nieobecny na  
kartkówce pisze je na żądanie nauczyciela w możliwie najkrótszym terminie. 

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien go napisać w terminie uzgodnionym  
           z nauczycielem (w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach). 

 Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną. 

 Poprawa jest dobrowolna. Może odbywać się w formie pisemnej lub ustnej     
według decyzji nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Stopień uzyskany   
podczas poprawy prac pisemnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok  
pierwszego stopnia np. ¾. Przy wystawianiu oceny końcowej brane pod uwagę są  

 



obie oceny. 

 Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach,   
           zapisach lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach. 

 Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania    
do lekcji, za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów/kartkówek. 

 Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. 

 Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość  
do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.   

 Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów    
zaliczeniowych. 

 Aktywność na lekcji może zostać oceniona przez nauczyciela jako forma nagrody.  
           Aktywność to: częste zgłaszanie się na lekcji, rozwiązywanie dodatkowych    

ćwiczeń, aktywna praca w grupach. 
 Dodatkowo ocenia się inne formy aktywności np. udział w konkursach   

językowych, wykonywanie pomocy dydaktycznych itp. 

 W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” oraz”-”. 

 Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

 Stwierdzenie niesamodzielnej pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu może  
być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej. 

 
 
3. Narzędzia pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów: 
 

Narzędzia pomiaru Waga Kolor zapisu w dzienniku 

Sprawdzian 4 czerwony 

Kartkówka 3 zielony 

Odpowiedź ustna 3 zielony 

Projekt 3 zielony 

Praca domowa 2 czarny 

Praca na lekcji  2 żółty 

Konkursy językowe                            
(w zależności od etapu) 

2-4 czarny/zielony/czerwony 

 
 
 



 
4. Punktacja prac pisemnych w przeliczeniu na stopnie: 
   

 ocena niedostateczna - poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów 

 ocena dopuszczająca – 30% - 50% 

 ocena dostateczna – 51% - 74% 

 ocena dobra – 75% - 90% 

 ocena bardzo dobra – 91% - 100% 

 ocena celująca – 100% + zadanie dodatkowe 
 
Ocenianie prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania: 
 

 ocena niedostateczna - poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów 

 ocena dopuszczająca – 20% - 39% 

 ocena dostateczna – 40% - 54% 

 ocena dobra – 55% - 70% 

 ocena bardzo dobra – 71% - 98% 

 ocena celująca – 90% - 100% 
 
5. Ocena semestralna/roczna: 
 
 Ocenę semestralną (roczną) wystawia się na podstawie średniej ważonej. 
 Zależność oceny semestralnej/rocznej od średniej ważonej. 
 
 

Nazwa oceny Ocena Średnia ważona 

celujący 6 Od 5,51 do 6,00 

bardzo dobry 5 Od 4,51 do 5,50 

dobry 4 Od 3,51 do 4,50 

dostateczny 3 Od 2,51 do 3,50 

dopuszczający 2 Od 1,51 do 2,50 

niedostateczny 1 Od 1,00 do 1,50 

 
 



 
 

 Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. 

 W przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą wagę jak ocena   
poprawiana. 

 Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są pełne. 
 
 
Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie z WZO oraz 
rozporządzeniami MENiS. 


