
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 
Klasy IV-VII 

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA: 

1. Prace klasowe są obowiązkowe. 

2. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  
4.Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki i przyjść na lekcję przygotowany. W przypadku 
dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.  
5. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, za wyjątkiem 
wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów.  
Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: 
niegotowość do odpowiedzi, brak podręcznika, zeszytu, zeszytu ćwiczeń czy zadania domowego.  
6. Minusy otrzymane przez uczniów konwertowane są według zasad ustalonych przez poszczególnych 
nauczycieli zgodnie z zapisami WSO.  
OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU:  
- wypowiedzi ustne (znajomość słownictwa i gramatyki, budowanie zdań, reagowanie na pytanie/ polecenie 
nauczyciela)  
- prace klasowe z zakończonego działu (znajomość słownictwa i gramatyki, budowanie zdań, reagowanie na 
pytanie/ polecenie nauczyciela, formułowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych),  
- kartkówki z wyznaczonej przez nauczyciela partii materiału,  
- zadania domowe 
- prace pisemne  
- zadania z zakresu powtórzenia do egzaminu ósmoklasisty - 

systematyczna praca w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

- aktywność i praca na lekcji 

OCENA SPRAWDZIANÓW I KARTKÓWEK: 

ocena %    

celująca 98- 100    

     

bardzo dobra 90-97 bdb+ 96-97  

  bdb 92-95  

  bdb- 90-91  

dobra 70-89 db+ 84-89  

  db 75-83  

  db- 70-74  

dostateczna 50-69 dst+ 64-69  

  dst 55-63  

  dst- 50-54  

dopuszczająca 30-49 dop+ 44-49  

  dop 35-43  

  dop- 30-34  

niedostateczna 0-29    

     

WAGI OCEN:     

Praca klasowa – 5   Pozostałe(zadania,pracadomowa,zeszyt 

Kartkówka – 3   ćwiczeń, Insta.ling) – 1  
Odpowiedź ustna – 3  
Poprawa pracy klasowej jest obowiązkowa dla uczniów, którzy uzyskali z niej ocenę niedostateczną, 
poprawa pozostałych ocen jest dobrowolna.  
Poprawianie kartkówek jest kwestią indywidualną dla danego nauczyciela, który ustala własne zasady 
dotyczące popraw.  
Osiągnięcia w konkursach z języka angielskiego skutkują uzyskaniem oceny cząstkowej, która może 
podwyższyć ocenę końcową z przedmiotu. 



Uczniowie posiadający opinie z poradni PP są oceniani stosownie do indywidualnych zaleceń zawartych w 
opiniach. 


