
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

klasy 4-8 

1. Uczeń pracuje systematycznie, jest również  systematycznie i na bieżąco oceniany. 

2. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada podręcznik, ćwiczenia i zeszyt).  

Brak w/w uczeń zgłasza na początku lekcji. 

3. W przypadku braku zeszytu lub ćwiczeń, uczeń ma obowiązek notować na kartce ,a następnie 

uzupełnić wszystko w domu 

4. Uczeń ma prawo do zgłoszenia  nieprzygotowania dwa razy w semestrze. Zgłasza ten fakt na 

początku lekcji 

5. Po wykorzystaniu limitów (2 razy na semestr) uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną za każdy 

następny brak lub nieprzygotowanie 

6. Nieprzygotowanie nie obejmuje  zapowiedzianych wcześniej kartkówek, odpowiedzi ustnych 

7. Wszystkie braki i nieprzygotowania wpisywane są  przez nauczyciela do Librusa raz w tygodniu  

8. Nieobecność ucznia na jednej godzinie lekcyjnej nie zwalnia go od braku notatek, pracy 

domowej. 

9. KARTKÓWKI- zapowiedziane, z 3 ostatnich lekcji, materiał leksykalny lub gramatyczny 

.BEZ MOŻLIWOŚCI POPRAWY 

10. Uczeń ma obowiązek napisać każdą kartkówkę. W przypadku  jego nieobecności, nauczyciel 

wpisuje do dziennika.„0/nb” z komentarzem  dotyczącym zakresu materiału oraz ostatecznego 

terminu jej napisania (2 tygodnie) 

11. Jeśli uczeń nie napisze kartkówki w przeciągu dwóch tygodni, w miejsce „0/nb” nauczyciel 

wstawia ocenę niedostateczną z komentarzem „niezaliczone w terminie”.  

12. TESTY – z większej partii materiału zapowiadane są z  tygodniowym wyprzedzeniem.  

W przypadku testu, można poprawić ocenę dopuszczającą i niedostateczną 

13. Ocenę poprawia się tylko raz, obie oceny widnieją w dzienniku oraz brane są pod uwagę przy 

wystawianiu oceny semestralnej. 

14. Nie ma możliwości poprawy oceny niedostatecznej w przypadku ucznia przyłapanego  

na ściąganiu. 

15. Każde przełożenie poprawy, zaliczenia można ZAWSZE ustalić indywidualnie z nauczycielem. 

16. Oceniana jest odpowiedź ustna- krótka wypowiedź, dialog, scenka, zadania domowe, praca  

w grupach, praca na lekcji, zadania dodatkowe. 

17. Za aktywność uczniowie otrzymują plusy. 5 plusów- ocena  bdb  

18. Uczeń, który nie uważa, nie pracuje na lekcji może otrzymać ocenę niedostateczną z aktywności 

19. Obowiązująca skala oceniania: 

100%-celujący 

99-91- bardzo dobry 

90-71-dobry 

70-51-dostateczny 

50-31-dopuszczający 

30-0- niedostateczny 

 
 

 


