
PRZEDMIOTOWY SYSTEM  OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH
1. Obowiązkiem każdego ucznia jest systematyczne uczęszczanie i przygotowywanie się do 

lekcji.
2. Obowiązkiem każdego ucznia jest posiadanie materiałów niezbędnych do aktywnego 

uczestnictwa w lekcji (np. zeszyt, podręcznik, zeszyt ćwiczeń).
3. Prace pisemne klasowe i zadania domowe są obowiązkowe.
4. Uczeń zobowiązany jest do napisania przewidzianych w rocznym programie nauczania 

i zapowiedzianych prac pisemnych. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych był 
nieobecny w dniu pisemnego sprawdzianu, to zobowiązany jest do napisania zaległej pracy w 
terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niź w ciągu dwóch tygodni od powrotu do 
szkoły.

5. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a nauczyciel 
sprawdza prace kontrolne ucznia w termine do 2 tygodni.

6. Uczeń uchylający się od napisania sprawdzianu w terminie ustalonym w sposób, o którym 
mowa w pkt. 4 zobowiązany jest napisać go na najbliższej lekcji.

7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z prac pisemnych zgodnie z ustaleniami
z nauczycielem.

8. O konieczności poprawy innych form sprawdzenia wiedzy decyduje nauczyciel.
9. Oceny  pozytywne  z  krótkich  sprawdzianów,  obejmujących  trzy  tematy  lekcyjne  lub  z

kartkówek ze słownictwa nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.
10. Podstawą do ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny klasyfikacyjnej  jest  systematyczne

uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie ocen z obowiązkowych prac pisemnych i innych
form sprawdzania wiedzy i posiadanych umiejętności.

11. Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej brane są pod uwagę wszystkie oceny uzyskane z
obowiązkowych prac pisemnych i odpowiedzi ustnych.

12. Aby uzyskać roczną ocenę klasyfikacyjną taką,  jaka wynika ze średniej  ważonej,  uczeń
musi osiągnąć średnią ocen w II półroczu co najmniej 1.70.

13. Ustala się następujące wagi za poszczególne form oceny wiedzy i umiejętności:

Waga Obszary oceny wiedzy i umiejętności

3
prace  klasowe,  sprawdziany,  sukcesy  w  konkursach  na  szczeblu
pozaszkolnym.

2
wypowiedzi ustne, kartkówki, projekty, sukcesy w konkursach na szczeblu
szkolnym, udział w konkursach pozaszkolnych.

1
referaty,  aktywność  na  lekcjach,  zadania  domowe,  praca  na  lekcji,
przygotowanie  do  lekcji  (materiały  potrzebne  do  aktywnego  udziału  w
lekcji), udział w konkursach szkolnych.

1. Uczniowie zostają poinformowani o wadze przypisanej do danej formy sprawdzenia wiedzy
i umiejętności przed podjęciem aktywności podlegającej ocenie.

2.  Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen
cząstkowych według następujących zasad:

warunek ocena
5,51 – 6,0 celujący
4,51 - 5,50 bardzo dobry
3,51 - 4,50 dobry
2,51 - 3,50 dostateczny
1,70 - 2,50 dopuszczający

0 - 1,69 niedostateczny
3. Oceny z poprawy prac pisemnych mają taką samą wagę jak ocena za te prac pomnożoną o

wartość 1.5.
4. W uzasadnionych  przypadkach  nauczyciel  może  podnieść  ocenę  śródroczną  lub  roczną

wynikającą ze średniej ważonej o jeden stopień na korzyść ucznia.



5. Ocena śródroczna lub roczna może zostać obniżona o jeden stopień w stosunku do średniej
wynikającej  ze  średniej  ważonej  w  przypadku  braku  ocen  z  zapowiedzianych  form
sprawdzenia wiedzy lub umiejętności.

6. Wobec  uczniów,  którzy  posiadają  opinię  lub  orzeczenie  poradni  psychologiczno  –
pedagogicznej stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodnie z zaleceniami poradni.

7. Przy ocenianiu prac pisemnych mają zastosowanie kryteria ocen z języka angielskiego.
8. Przyjmuje się następującą punktację przy ustalaniu ocen ze sprawdzianów:

0-34% - ndst
35-49% - dp
50-69% - dst
70-89% - db
90-99% - bdb
100% - cel 

9. Przyjmuje się następującą punktację przy ustalaniu ocen z kartkówek:
0-49% - ndst
50-64% - dp
65-74% - dst
75-89% - db
90-100% - bdb


