
1. Przedmiotowy system oceniania  

 

Ocenie na lekcji języka angielskiego, podlegają następujące obszary wiedzy i umiejętności ucznia:  

 Gramatyka i słownictwo  

 Czytanie  

 Słuchanie  

 Mówienie  

 Pisanie  

 

Ponadto, ocenie mogą podlegać:  

 Prowadzenie zeszytu  

 Praca domowa  

 Praca projektowa  

 Sprawdziany wiadomości / testy  

 Wymowa  

 Pilność / zaangażowanie ucznia  
 

2. Sprawdzanie umiejętności i wiadomości uczniów 

 

1. Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia: testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi 

ustne, prace domowe, ćwiczenia wykonywane w klasie, prace projektowe indywidualne i grupowe, zeszyt, 

umiejętność samodzielnego uczenia się i samooceny postępów nauczania, pilność.  

 

2. Uczeń oceniany jest na dwa sposoby:  

a) na bieżąco:  

- by pomóc mu rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty oraz dać mu wyraźne wskazówki, nad 

czym powinien więcej pracować (ustalanie obszarów pracy wyrównawczej i pomocy);  

- by przekazać rodzicom / opiekunom informacje o jego postępach, mocnych i słabych stronach, a także 

wskazać, w jaki sposób powinien pracować, aby osiągnąć poprawę;  

- by dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, właściwości doboru 

materiałów, 

b) okresowo:  

- by przekazać uczniowi, rodzicom / opiekunom obraz postępów, aktywności i osiągnięć w języku 

angielskim pod koniec pewnej części programu nauki (np. koniec semestru / roku szkolnego /danego cyklu 

nauczania);  

- by dostarczyć informacji nauczycielowi na temat postępów ucznia w nauce. 

 

3. Uczeń ma prawo poprawić każdą niezadawalającą go ocenę lub zaliczyć pracę klasową w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

4. W ciągu semestru przewiduje się co najmniej dwie prace klasowe, zapowiadane uczniom min. tydzień 

przed planowanym terminem.  

 

5. Kartkówki sprawdzają wiadomości z bieżącego działu i nie muszą być zapowiadane.  

 



6. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji, powinien zgłosić przed lekcją co zostaje odnotowane 

przez nauczyciela w karcie obserwacji ucznia przed rozpoczęciem danej lekcji.  

 

7. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji, może być niesklasyfikowany z języka angielskiego.  

8. Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat specyficznych trudności w uczeniu się, 

pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich potrzeb i możliwości.  

9. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny 

bardzo dobrej, a dodatkowo wykazuje się wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania 

obowiązujący na jego poziomie, wykonuje ciekawe pomoce naukowe lub prace projektowe, bierze udział w 

konkursach przedmiotowych i odnosi w nich sukcesy.  

10. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie 

wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje 

chęci nadrobienia zaległości.  

 
 


