
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO   

KLASY IV-VIII 

Opracowany zgodnie z  Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, który stanowi  część 

Statutu Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany  sprawiedliwie i systematycznie  

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia 

3. Sprawdziany są obowiązkowe, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem  

i zapisywane w TERMINARZU  

4. Kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie i obejmują materiał z ostatnich trzech 

lekcji 

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce powinien ją napisać w terminie  

dwóch tygodni. 

6. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach 

lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach. W przypadku 

dłuższej niż tydzień nieobecności termin uzupełnienia braków należy ustalić  

z nauczycielem. 

7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do 

lekcji, za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.   

8. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji- niegotowość  

do odpowiedzi 

9. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia braku pracy domowej, 

braku zeszytu, podręcznika lub ćwiczeń 

10. W przypadku zgłoszenia po raz trzeci i każdy następny nieprzygotowania oraz   

bp, bz, bk, bć, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

11. Oceny (niedostateczny i dopuszczający) z odpowiedzi ustnych, kartkówek  

i sprawdzianów mogą być poprawiane. Odbywa się to w ciągu dwóch tygodni  

i wyłącznie na zajęciach dodatkowych 

12. Nie ma możliwości poprawy oceny jeśli uczeń został złapany na ściąganiu 

13. W przypadku nieobecności ucznia na 1 godzinie lekcyjnej ma on obowiązek uzupełnić 

zeszyt i pracę domową oraz być przygotowanym do następnej lekcji 

14. W przypadku dłuższej nieobecności, uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków 

w ciągu maksymalnie 2 tygodni 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU : 

1. Wypowiedzi ustne - dialogi lub monologi na dany temat, przygotowane w domu lub 

na lekcji.  

2. Praca na lekcji- kiedy uczeń nie pracuje na lekcji, nauczyciel może wpisać mu ocenę 

niedostateczną 

3. Zadania domowe  



4. Kartkówki 

5. Sprawdziany 

6. Odpowiedzi ustne z bieżącego materiału 

7. Czytanie i tłumaczenie tekstu 

8. Rozumienie tekstów słuchanych 

9. Aktywność 

10. Praca w grupie 

11. Wypracowania  

12. Dodatkowe zadania 

SKALA OCEN 

100% - 91% - ocena bardzo dobra  

90% - 71% - ocena dobra  

70% - 51% - ocena dostateczna 

 50% - 31% - ocena dopuszczająca  

30% - 0% - ocena  


