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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

Język angielski 

 klasy IV-VIII 

 
1. Na każą lekcję należy przynosić zeszyt, zeszyt ćwiczeń, podręcznik i odpowiednie 

przybory. 

2. Wiadomości i umiejętności ucznia kontrolowane są poprzez prace klasowe 

(sprawdziany), kartkówki i inne formy (referaty, projekty, prezentacje,  aktywność, 

prace domowe, pracę na lekcji itp.)  

3. Oceny z prac pisemnych: 0-29% -ocena niedostateczna (1) 

      30-49% - ocena dopuszczająca (2) 

      50-74% - ocena dostateczna (3) 

      75-89% - ocena dobra (4) 

      90-99% - ocena bardzo dobra (5) 

   100% - ocena celująca (6) 

   

 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej ze sprawdzianu oraz 

kartkówki w przeciągu dwóch tygodni od omówienia sprawdzianu po wcześniejszym 

ustaleniu terminu poprawy z nauczycielem. 

 

4. Uczeń korzystający z niedozwolonych pomocy lub kontaktujący się z innymi uczniami 

podczas prac pisemnych otrzymuje ocenę niedostateczną bez prawa jej poprawy. 

5. Kartkówki są zapowiadane i mogą zawierać materiał z nie więcej niż trzech ostatnich 

lekcji. Kartkówki niezapowiadane np. wynikające ze złego zachowania uczniów mogą 

zawierać materiał z  ostatniej lekcji.  

6. Aktywność na lekcji jest oceniana plusami. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą.  

7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania powodu 3 razy w półroczu. 

1) nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji lub podczas  

sprawdzania listy obecności (na początku lekcji). Nieprzygotowanie zostaje 

odnotowane  „minusem" w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym lub znakiem „np.”: 

2) nauczyciel ma prawo do wystawienia oceny niedostatecznej uczniowi, który zgłasza 

nieprzygotowanie w momencie wezwania do tablicy. Uczeń nie może zgłosić 

nieprzygotowania do sprawdzianu, chyba że wrócił po dłuższej niż tydzień, 

usprawiedliwionej nieobecności; 

3) uczeń ma prawo do usprawiedliwienia nieprzygotowania, jeśli wrócił po dłuższej niż pięć 

dni usprawiedliwionej nieobecności i jest to jego pierwszy dzień w szkole. 

4)    za przygotowanie do lekcji uznaje się: 
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    a) przyniesienie obowiązujących zeszytów, podręczników i innych materiałów według 

ustaleń nauczyciela przedmiotu; 

    b)  odrobienie pisemnych i ustnych prac domowych; 

    c) aktywny udział w lekcji. 

• Za pracę domową uznaje się prace samodzielne uczniów, wykonane w domu, w zeszycie 

przedmiotowym, w zeszycie ćwiczeń, czy w innej formie, ustalonej wcześniej na lekcji: 

1)  uczeń ma obowiązek zanotować zadaną pracę w zeszycie przedmiotowym; 

2)  nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, brak zeszytu ćwiczeń lub 

innej formy, w której uczeń powinien odrobić pracę domową, może być podstawą do 

wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej, jeśli uczeń nie przestrzega zasad w 

punkcie „przygotowanie do lekcji”. 

 

• Przez zadanie nadobowiązkowe rozumiemy: 

1) wszelkie prace samodzielne uczniów wykonane w domu, wykraczające poza 

obowiązkową pracę domową; 

2)  udział w konkursach; 

3)  wszystkie zadania nadobowiązkowe nauczyciel może ocenić jedynie pozytywnie.  

 

 

 

 

 

 


