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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

dla klas IV-VIII 

 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2  

im. Ł. Górnickiego  w Oświęcimiu 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

Ogólne zasady: 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy 

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczniu 

się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

Narzędzia pomiaru: 
 

I. SPRAWDZIANY: 
1. Ilość sprawdzianów w zależności od podręcznika. 

2. Sprawdzian jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Sprawdzian trwa nie krócej niż 45 min. i nie dłużej niż 90 min. 

4. Uczeń,  który z przyczyn nieusprawiedliwionych (brak pisemnego usprawiedliwienia od 

rodziców/prawnych opiekunów lub potwierdzenia usprawiedliwienia przez wychowawcę) nie pisał 

sprawdzianu ma obowiązek zaliczyć daną partię materiału na najbliższych zajęciach edukacyjnych  

w formie ustalonej przez nauczyciela. 

5. Uczeń nieobecny  na  sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona) jest zobowiązany do napisania  

sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela – do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

Poprawioną ocenę wpisuje się jako kolejną do dziennika lekcyjnego, a przy klasyfikacji uwzględnia się 

ocenę wyższą. 

6. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu z dużej partii materiału ale tylko raz w terminie dwóch     

    tygodni od otrzymania ocenionej pracy. 

7. Ocena za sprawdzianu może zawierać plusy i minusy. 

8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców/prawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione  

    oryginały prac pisemnych otrzymują uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie. Uczeń potwierdza odbiór  

    pracy na liście odbioru sprawdzianów. 

 

II.  KARTKÓWKI: 

1. Mogą być niezapowiedziane 

2. Trwają do 15 min. 



 2 

3. Obejmują do trzech jednostek lekcyjnych wstecz, bez ograniczeń ilościowych. 

4. Kartkówka ze słownictwa może obejmować zakres słownictwa według uznania nauczyciela. 

 

III.  ZADANIA DOMOWE 

1. Nie zadaje się zadań na ferie zimowe i  przerwy świąteczne. 

2. W ciągu jednego semestru uczeń ma prawo zgłosić przy 3 godzinach zajęć w tygodniu dwa razy 

nieprzygotowanie do lekcji i dwa razy brak zadania (nieprzygotowanie do lekcji oznacza brak 

wiedzy lub brak podręcznika lub ćwiczeń lub zeszytu). 

W przypadku dwóch lub jednej godziny zajęć tygodniowo uczeń ma prawo zgłosić jeden raz 

nieprzygotowanie i jeden raz brak zadania (nieprzygotowanie do lekcji oznacza brak wiedzy 

lub brak podręcznika lub ćwiczeń lub zeszytu). 

 

IV.  AKTYWNOŚĆ: 

1. Pięć plusów to ocena bardzo dobra, a pięć minusów oznacza ocenę niedostateczną. 

2. Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową celującą lub bardzo dobrą za osiągnięcia w konkursach             

i olimpiadach językowych. 

3. Uczeń może otrzymać ocenę celującą na koniec roku szkolnego, jeżeli spełni następujące 

wymagania: 

 przede wszystkim spełnia wszystkie wymagania edukacyjne na ocenę celującą, 

 osiąga wysokie wyniki w konkursach z języka angielskiego ( wewnętrznych i zewnętrznych), 

 realizuje zadania dodatkowe (nieobowiązkowe) np. projekty językowe. 

 

V.  ODPOWIEDŹ USTNA: 

1. Obejmuje: dialogi, czytanie, tłumaczenie, słownictwo, gramatykę, projekty, rozprawki i referaty. 

 

VI.  INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Wszystkie prace pisemne oddajemy uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom do wglądu lub na stałe 

w zależności od decyzji nauczyciela. 

2. Punktacja z prac pisemnych jest przeliczana wg jednej ze skal zgodnych z ustaleniami zawartymi        

w Statucie Szkoły: 

a) od  0% - 32% - niedostateczny 

33% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

90% - 100% - bardzo dobry 

90% - 100% + zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności – celujący 
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b) od  0% - 29% - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 69% - dostateczny 

70% - 84% - dobry 

85% - 94% - bardzo dobry 

95% - 100% - celujący 

3. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia ( co najmniej tydzień) nie ocenia się go przez 

trzy kolejne dni. 

4. Wyżej wymienione narzędzia pomiaru dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET); 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

 posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP), w tym poradni 

specjalistycznej; 

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii PPP, który jest objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole. 

 

Opracował zespół nauczycieli języka angielskiego:   

Mączko Jolanta   

Bolisęga Berta   

Noworyta Inez   
 


