
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 Z JĘZYKÓW OBCYCH

1. Uczeń zobowiązany jest do:
 Posiadania podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
 Zeszytu przedmiotowego.
 Systematycznego przygotowania się do lekcji.
 Przestrzegania zasad określonych w regulaminie szkoły.
 Uzupełniania zaległości i notatek wynikających z nieobecności na lekcji.
 W razie nieobecności na sprawdzianie ( uczeń ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem termin i formę 

odpowiedzi (obejmującej wiadomości ze sprawdzianu). 
 Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole tylko w dniu sprawdzianu lub kartkówki, nauczyciel ma prawo poprosić 

ucznia o napisanie sprawdzianu na bieżącej lekcji języka angielskiego.
 Dbania o porządek i estetyczny wygląd klasopracowni.

2. Uczeń ma prawo
 Zgłosić w semestrze trzy nieprzygotowania (nieprzygotowania nie obejmują zapowiedzianych wcześniej 

kartkówek i sprawdzianów).
 Zgłosić trzy braki zadań .
 Zwrócić się do nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.
 Poprawić swoją ocenę ze sprawdzianu obejmującego większą partię materiału oraz zapowiedzianej kartkówki 

w terminie do dwóch tygodni. Po upływie tego czasu uczeń nie może poprawić swojej oceny.
 Jeżeli uczeń poprawiał ocenę ze sprawdzianu tylko raz, ocena wcześniejsza nie jest brana pod uwagę przy 

wystawianiu ocen śródrocznej lub końcoworocznej.
 Jeżeli uczeń poprawiał więcej niż jedną ocenę ze sprawdzianu lub klasówki (obie oceny zarówno pierwsza jak

i poprawiona są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny sródrocznej lub końcoworocznej.
 Jeśli ocena z poprawionej klasówki lub sprawdzianu jest taka sama lub gorsza, obie oceny zarówno pierwsza 

jak i poprawiona są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej lub końcoworocznej.
 Uczeń może zgłosić się do poprawy odpowiedzi ustnej (w terminie 1 tygodnia), ale ocena wcześniejsza jest 

również brana pod uwagę.
 Uczeń nie może poprawić swojej oceny  jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną za ściąganie.

3. Uczeń zdobywa oceny za:
a. odpowiedzi ustne 
b. sprawdziany (obejmujące większą partię materiału, poprzedzone lekcją powtórzeniową i zapowiedziane z

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem)
c. kartkówki obejmujące zakres trzech ostatnich lekcji (niezapowiedziane)
d. zadania domowe
e. referaty
f. wypracowania
g. projekty
h. konkursy

 Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych

4. Skala oceniania sprawdzianów i kartkówek
90% -100% bardzo dobry 
70% - 89% dobry
50% - 69% dostateczny
35% - 49% dopuszczający
0% - 34% niedostateczny
Ocenę celującą otrzymuję uczeń, który bezbłędnie napisał sprawdzian oraz wykonał zadanie dodatkowe.



OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH

Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania
 biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne
 proponuje nietypowe rozwiązania
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
 buduje spójne zdania w wypowiedziach ustnych i pisemnych
 mówi poprawnie i płynnie
 używa słownictwa wykraczającego poza program nauczania
 rozumie różnorodne teksty słuchane i czytane oraz poprawnie odpowiada na pytania
 potrafi napisać tekst zawierający złożone struktury
 zajmuje czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach, szczebla wyższego niż szkolny

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem
 wykazuje dużą samodzielność, potrafi bez pomocy nauczyciela stosować zdobytą wiedzę w praktyce
 wypowiada się płynnie, stosując różnorodne słownictwo
 popełnia sporadycznie błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji
 potrafi poprawnie operować strukturami objętymi programem nauczania, budować spójne zdania, zrozumieć 

kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
 wypowiada się w języku obcym w sposób bardzo zrozumiały
 wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji

Ocenę  DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem
 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w praktyce
 tworzy logiczną konstrukcję wypowiedzi
 używa mało urozmaiconych środków językowych, ale adekwatnych do kontekstu sytuacyjnego
 popełnia błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji
 wypowiada się  zrozumiale
 poprawnie wybiera formę i styl wypowiedzi
 zazwyczaj jest aktywny na lekcjach

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania
 z pomocą nauczyciela lub kolegów stosuje wiadomości i umiejętności w praktyce
 wypowiada się  zrozumiale w wolnym tempie
 buduje schematyczne, proste zdania
 właściwie reaguje na prostą wypowiedź rozmówcy
 popełnia błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia lub zakłócają je w stopniu nieznacznym
 w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 ma braki w wiedzy określonej programem , ale nie ogranicza to możliwości dalszego kształcenia
 z pomocą nauczyciela próbuje rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności
 buduje zdania, przeważnie niespójne
 od czasu do czasu rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów
 podczas wypowiedzi ustnej i pisemnej popełnia wiele poważnych błędów 
 przejawia pewne zaangażowanie w proces uczenia się

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne dla dalszego kształcenia

się
 nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet za pomocą nauczyciela
 popełnia wiele błędów zarówno w wypowiedziach ustnych jak i pisemnych
 nie opanował podstawowych zwrotów i słówek
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela
 nie oddał zadań domowych, ćwiczeń
 nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy
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