
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
JĘZYK ANGIELSKI

Przedmiotowy system oceniania na języku angielskim jest 
zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Zakres treści 
realizowanych na zajęciach jest zgodny z podstawą programowa 
oraz z programem nauczania języka angielskiego. Ocenie 
podlegają 4 sprawności językowe (mówienie, pisanie, czytanie i 
słuchanie). 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

Uczeń oceniany jest z następujących form aktywności:

- dyktanda  - zapowiadane przez nauczyciela co do treści i terminu 3, 
sprawdzane na bieżąco, oceniane punktami (10 pkt za dyktando), waga
oceny - 4

Punktowy przelicznik oceny:

30 punktów - 6
29 - 5+
28  - 5
27-25   - 4+
24-22   - 4
21-19   - 3+
18-16   - 3
15-13   -2+
12-10   - 2
9-7       - 1+
6-1       - 1
- kartkówki – zapowiadane, obejmują ostatnio przerabiany materiał 
gramatyczno- leksykalny, ocena z kartkówki nie podlega poprawie, 
waga oceny – 3
- sprawdziany (testy) – zapowiadane z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem, poprzedzone lekcja powtórzeniową,
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Procentowe przelicznik ocen (dla sprawdzianów oraz kartkówek):
100%-98%          - 6
97% - 95%          - 5+
94%- 90%           - 5
89%- 85%           - 4+
84%-76%            - 4
75%-63%            - 3+
62%-50%            - 3
49%-40%            - 2+
39%-30%            - 2
29%- 20%           - 1+
20% - 0%            - 1

-aktywność/zadania domowe – aktywność ucznia na lekcji nagradzana 
jest plusami – 5 plusów to ocena 5, brak zadania wpisywany jest do 
dziennika jako „bz” – 5 otrzymanych „bz” oznacza ocenę 1.

- udział w konkursach i projektach – honorowany jest oceną 5 lub 6 w 
zależności od poziomu konkursu oraz wkładu pracy ucznia w projekt.

ZASADY POPRAWIANIA OCEN
- uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę
- termin poprawy uczeń ustala z nauczycielem,
- do poprawy można przystąpić tylko raz

Na każdą lekcję języka angielskiego uczeń przynosi podręcznik, 
zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt słówek.
Do wystawienia oceny śródrocznej i końcowej uczeń powinien 
uzyskać przynajmniej 4 oceny cząstkowe w tym przynajmniej 
jedna ze sprawdzianu oraz jedna ze słownictwa.
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Ocena na półrocze oraz na koniec roku nie jest średnią 
arytmetyczną z ocen cząstkowych a przy jej wystawieniu bierze 
się pod uwagę (oprócz ocen cząstkowych) postępy ucznia, wkład 
pracy w stosunku do zdolności i warunków domowych oraz 
wykonywanie zadań dodatkowych.
Każda ocena jest jawna a uczniowie oraz rodzice są na bieżąco 
informowani o wystawianych ocenach.
Termin oddawania prac klasowych oraz sprawdzianów wynosi 2 
tygodnie.
Uczeń, który otrzymał na półrocze ocenę niedostateczna jest 
zobowiązany ją poprawić w terminie ustalonym przez 
nauczyciela.
Każda ocena niedostateczna wystawiona na półrocze i na koniec 
roku jest przez nauczyciela pisemnie uzasadniona.
Praca niesamodzielna podczas dyktand, kartkówek, 
sprawdzianów  czy odpowiedzi ustnych może być automatycznie
oceniona na ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy.
Zadanie domowe, które w ocenie nauczyciela zostało wykonane 
niesamodzielnie (znacznie odbiega poziomem, zakresem 
struktur czy słownictwa od poziomu wieku czy indywidualnych 
możliwości dziecka), może zostać uczniowi zlecone 
do wykonania w czasie lekcji. Jeżeli uczeń nie jest w stanie w 
czasie lekcji wykonać tego zadania na zbliżonym poziomie,  może
otrzymać za to zadanie ocenę niedostateczną. 

mgr  Joanna Ochman Wicińska

mgr Beata Raś
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