
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH   

 

1. Ocenianie – oceny od 1 do 6 

2. Jak często będę oceniała: 

 prace klasowe po przerobieniu działu podręcznika czas trwania – 1 godzina lekcyjna 

 forma                                                                                                                                        

- testy  sprawdzające wiedzę i umiejętności, 

- testy diagnozujące poziom wiedzy po każdym semestrze, 

- kartkówki (sprawdzające znajomość wprowadzonego już i utrwalonego materiału- będą 

dotyczyły głównie słownictwa i zastosowania zasad gramatycznych, czas trwania od 5 do 

15 minut. 

- odpowiedź ustna z trzech bieżących lekcji, 

- mówienie – płynność i wymowa, 

- słuchanie ze zrozumieniem, 

- czytanie ze zrozumieniem, 

- pisanie krótkich form użytkowych takich jak wiadomość (e-mail), notatek, ogłoszeń, 

listów prywatnych oraz dłuższych wypowiedzi jak opis osoby, opowiadanie, opis miejsca 

itp.( dotyczy tylko języka angielskiego) 

 

3. Co będzie oceniane na koniec semestru: 

 

Wiedza        -słownictwo, gramatyka 

 

Umiejętności        -słuchanie,  mówienie, wymowa,  czytanie, pisanie 

 

Dodatkowe           -praca domowa,  praca w grupie, rozwój umiejętności samodzielnego      

                               uczenia się, aktywność 

 

4. Skala ocen: 

- prace klasowe (przeliczenie procentowe): 
- od    0% - 31% niedostateczny 

- od  32% - 40% dopuszczający 

- od  41% - 49% dopuszczający plus 

- od  50% - 64% dostateczny 

- od  65% - 74% dostateczny plus 

- od  75% - 82% dobry 

- od  83% - 89% dobry plus 

- od  90% - 94% bardzo dobry 

- od  95% - 97%  bardzo dobry plus 

- od  98% - 100% celujący 

 

- kartkówki % przeliczenie, 

- odpowiedzi ustne (aktywność, praca na lekcji, czytanie itp.): 

 

 

6 – otrzymuje uczeń, który bezbłędnie odpowiada na pytania używając poprawnych zwrotów 

gramatycznych i zróżnicowanego słownictwa, sprawdziany pisze na ponad 98% oraz 

rozwiązuje zadania dodatkowe na ocenę celującą, bierze udział w konkursach z języka 

angielskiego, jest aktywny, wypowiada się płynnie i na temat. 

5 – otrzymuje uczeń, który na moje pytania odpowiada bardzo dobrze, dopuszczalne są 1,2 

drobne błędy, używając poprawnych zwrotów gramatycznych oraz zróżnicowanego 



słownictwa. Umie pokazać, że nie tylko wie ale i umie. Potrafi kojarzyć i jest aktywny na 

lekcji. 

4 -  otrzymuje uczeń jeśli odpowiedź jest dobra z dopuszczeniem 3-4 drobnych błędów. Jeśli 

uczeń zna dobrze słownictwo i potrafi je prawidłowo użyć, nie uczy się tekstu na pamięć. 

Przy odpowiedzi dopuszczalna jest trzykrotna pomoc nauczyciela. Uczeń dość aktywnie 

uczestniczy w lekcji. 

3 -  otrzymuje, jeśli błędy nie przeważają nad poprawnym wykonaniem zadań, jeśli uczeń 

przynajmniej w połowie zna słownictwo potrzebne do wykonania zadania i w takiej samej 

proporcji potrafi zastosować reguły gramatyczne. Jeśli przynajmniej jedno zadanie nie 

wymaga pomocy nauczyciela. 

2 -  otrzymuje uczeń jeśli poprawne odpowiedzi równoważą błędne. Jeśli systematycznie 

pracuje, stara się włożyć wysiłek w uwagę na lekcji i wykonuje polecenia nauczyciela 

dotyczące lekcji i pracy domowej. Jeśli zna przynajmniej w 1/3 słownictwo potrzebne do 

wykonania zadania i w takiej samej proporcji potrafi zastosować reguły gramatyczne. 

1 -  otrzymuje uczeń jeśli nie zna nawet 1/3 słownictwa, którego się uczymy, jeśli wszystkie 

zadania wykonywane są przy pomocy nauczyciela, jeśli nie stara się o podniesienie swoich 

umiejętności, nie wykonuje poleceń nauczyciela to nie osiąga oceny pozytywnej. 

 

5.     Ocena semestralna i/lub końcoworoczna z języków obcych nie jest wynikiem obliczenia  

     średniej stopni cząstkowych. Szczególnie ważne są oceny z testów, brana jest także pod uwagę 

     aktywność ucznia podczas lekcji, wykonywanie zadań dodatkowych. 

 

6.     Jeśli uczeń nie jest zadowolony z otrzymanej oceny może ją poprawić w ciągu dwóch  

      tygodni od oddania sprawdzianu lub kartkówki. Każda ocena otrzymana z poprawy zostaje 

      wpisana do dziennika. Ocen otrzymanych z diagnoz nie można poprawiać. 

 

 

 

 
 

 


