
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W KLASACH IV – VIII 

PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYLESIU 

nauczyciel uczący: mgr Agnieszka Mańka - Nowak 

1. System oceniania jest odzwierciedleniem wiedzy ucznia, efektów jego pracy w powiązaniu z zadaniami stawianymi przez 
nauczyciela. Rozumienie, mówienie, pisanie i czytanie to najważniejsze kompetencje językowe, od których zależy 

powodzenie ucznia poruszającego się w obrębie danego języka.  

2. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za: 

• test  - sprawdzenie wiadomości i umiejętności językowych z całego działu (trwa całą godzinę lekcyjną ) 
• sprawdzian - sprawdzenie wiadomości i umiejętności językowych z mniejszej partii materiału (trwa ok. 15-20 minut) 
• kartkówkę – oejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji (trwa ok. 5-10 minut). 
• odpowiedź ustną - obejmuje 3 ostatnie lekcje: odpowiedzi na pytania, udział w dialogu, przedstawianie scenki, formułowanie 

kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat, recytacja wierszyków i rymowanek. 
• pracę domową  
• głośne czytanie 
• piosenki, wiersze na pamięć 
• prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń 
• projekty 
• zadania dodatkowe 
• aktywność w czasie zajęć 

3. Oceny ujęte w punktach od F do K są ocenami wspomagającymi.  

4. Testy , sprawdziany i kartkówki: 

• Testy i sprawdziany zapowiadane są z  2-tygodniowym wyprzedzeniem.  
• Kartkówki mogą być zarówno zapowiedziane, jak i niezapowiedziane. 
• W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z testu lub kartkówki uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy tej oceny.  

Poprawiona ocena jest wpisywana obok pierwszej oceny. 
• Ocen pozytywnych nie poprawia się.  
• Jeżeli uczeń jt nieobecny na teście, sprawdzianie lub kartkówce a nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 
• W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia na teście, sprawdzianie lub kartkówce, uczeń powinien zaliczyć 

materiał pisemnie (słownictwo można zaliczyć ustnie) w terminie do 2 tygodni od momentu powrotu do szkoły (po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem). 

• Jeżeli nauczyciel stwierdzi, iż praca ucznia nie jest samodzielna (ściąganie, odpisywanie, podpowiadanie), otrzymuje on 
ocenę  niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 



5. Zadania domowe: 

• Za źle zrobione zadanie domowe nauczyciel nie stawia oceny niedostatecznej.  
• W przypadku pracy nie dającej się ocenić pozytywnie, nauczyciel zalicza ją znakiem (+).  
• W przypadku braku zadania domowego ( jeżeli uczeń przed lekcją tego nie zgłosił ), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  
• Jeżeli nauczyciel stwierdzi, iż praca ucznia nie jest samodzielna (odpisywanie zadań ), otrzymuje on ocenę niedostateczną 

bez możliwości jej poprawy. 

6. Uczeń może zgłosić 3 razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć bez ponoszenia konsekwencji. O zaistniałej sytualcji 
należy powiadomić nauczyciela na samym początku lekcji. Każde kolejne nieprzygotowanie równoznaczne jest z oceną 

niedostateczną. 

7. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za I semestr, musi zaliczyć materiał w ciągu miesiąca od zakończenia semestru ( 
nie wliczając ferii zimowych ). 

8. W przypadku ucznia posiadającego opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej, nauczyciel dostosowuje program do 
możliwości ucznia i jeżeli jest to konieczne – obniża wymagania. 


