
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

  Język angielski 

 

 

 

1. Ocenianiu podlegać będą: 

 

a) odpowiedzi ustne i pisemne – kartkówki; mogą one być niezapowiedziane, mogą być na każdej 

lekcji, z ostatnich 3 tematów, bądź zadania domowego lub pod koniec zajęć celem rekapitulacji 

danej jednostki lekcyjnej; odmowa odpowiedzi powoduje wpisanie oceny niedostatecznej; 

b) prace klasowe – przeprowadzone po zakończeniu działu programowego, zapowiedziane tydzień 

wcześniej, poprzedzone powtórzeniem wiadomości; obecność na nich jest obowiązkowa. 

c) sprawdziany – obejmujące zagadnienia z mniejszej części materiału, zapowiedziane tydzień 

wcześniej, obecność na nich jest obowiązkowa; czas trwania – od 30 do 40 minut; 

d) ocenianiu może podlegać również aktywność ucznia w tym w szczególności:  

- posiadanie i prowadzenie zeszytu;  

- wykonywanie ćwiczeń i zadań lekcyjnych;  

- umiejętność pracy w zespole;  

- prace domowe 

- udział w konkursach przedmiotowych;  

- prace dodatkowe, udział w projektach edukacyjnych. 

- zadania interaktywne na białej tablicy 

- zadania w arkuszu Google Docs przesyłane za pomocą Google Classroom 

 

2. W przypadku prac pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe 

według następujących kryteriów: 

Celujący   100 - 98%, 

Bardzo dobry   97- 91% 

Dobry    90 - 71%, 

Dostateczny   70 - 51% 

Dopuszczający  50 - 31% 

Uczeń, który uzyska powyżej 50% zakresu przewidzianego na poszczególną ocenę otrzymuje ocenę 

ze znakiem plus (+). 



Przy wystawianiu ocen cząstkowych z pozostałych form sprawdzania wiedzy i umiejętności stosuje 

się "+" i "-" 

3. Ocenianie aktywności ucznia: 

na koniec każdego półrocza uczeń otrzymuje ocenę za zaangażowanie w pracę na podstawie swojej 

samooceny oraz oceny nauczyciela. 

4. Uczeń raz lub dwa  w semestrze ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji - ( przy jednej 

godzinie zajęć w tygodniu- 1, przy dwóch- 2)  bez podania przyczyny, z wyjątkiem lekcji 

powtórzeniowej oraz lekcji, na której odbywa się praca klasowa. Nieprzygotowanie obejmuje: brak 

zeszytu, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej. Fakt ten musi zgłosić 

nauczycielowi zaraz po wejściu do klasy. Po wykorzystaniu wszystkich przewidzianych 

nieprzygotowań za każde kolejne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Zauważone przez 

nauczyciela nieprzygotowanie do lekcji bez uprzedniego zgłoszenia skutkuje oceną 

niedostateczną. 

5. Jeżeli w czasie pracy pisemnej uczeń korzysta z niedozwolonych materiałów, podpowiedzi 

kolegów otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

6. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu jest zobowiązany przystąpić do niego w 

terminie do 2 tygodni od dnia ustania przyczyny jego nieobecności. Niedopełnienie tego 

obowiązku  skutkuje przeprowadzeniem danej pracy klasowej bez uprzedzenia. W przypadkach 

szczególnych (np. długotrwała choroba, pobyt w szpitalu) termin jest ustalany indywidualnie z 

prowadzącym zajęcia.  

7. W przypadku celowego nieuczestniczenia w pracy klasowej uczeń ma obowiązek poddania 

się sprawdzeniu osiągnięć w trybie i formie podanej przez nauczyciela na kolejnej jednostce 

lekcyjnej bez uprzedniej zapowiedzi. 

8. Uczeń, który odmawia pracy w grupie lub nie jest aktywny podczas lekcji może otrzymać 

ocenę niedostateczną. 

9. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z semestru, a ocena 

roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen z dwóch semestrów. 

10.  Uczeń ma prawo do poprawy oceny.  Poprawa jest dobrowolna i odbywa się najpóźniej na dwa 

tygodnie po ogłoszeniu wyników pracy. Uczeń poprawia ocenę tylko jeden raz i brana jest pod uwagę 

ocena wyższa. 

11. Uczeń, który nie posiada notatki z lekcji i nie prowadzi zeszytu, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

12. Praca klasowa i sprawdzian to najważniejsze formy sprawdzania wiedzy uczniów, w 

decydujący sposób wpływające na oceną semestralną lub roczną. 

13. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia : 



- nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny, 

- uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej ocen, 

- podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje o 

postępach w nauce oraz wglądu do prac pisemnych swojego dziecka. 

14. Pozostałe zasady klasyfikacji i informowania uczniów o ocenach reguluje WZO. 

15. Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania z języka angielskiego do możliwości 

uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi. Uczniowie posiadający opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani  z uwzględnieniem 

zaleceń poradni. 

 

Miłosz Jarek 

 Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania – nauka zdalna.  

 

1. Sposoby pracy.  

Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania do komunikacji pomiędzy nauczycielem a 

uczniem  jest platforma Google Classroom oraz e-dziennik.  Nauczyciel udostępnia  tą drogą 

materiały do pracy oraz kontaktuje się w czasie rzeczywistym lub poprzez wiadomości z uczniami. 

 

2. Ocenianiu podlegać będą: 

- prace klasowe i sprawdziany realizowane poprzez platformę Classroom 

- odpowiedzi ustne i pisemne (kartkówki) 

- praca na lekcji poprzez karty pracy, zadania 

- zadania domowe 

- aktywność:  czynny udział w zajęciach  na Classroomie,  zadania dodatkowe,  zadania dla 

chętnych. 

Wszystkie prace pisemne mogą być przesyłane w formie zdjęć, filmów lub w aplikacji Classroom. 

 

3. Nauka odbywa  się wg ustalonego planu lekcji.  

Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w takich zajęciach. Nieobecność ucznia na spotkaniach 

będzie odnotowywana w dzienniku. Obecność sprawdzana jest każdorazowo na zajęciach. 

Nauczyciel ma prawo sprawdzić w trakcie zajęć, czy uczeń jest obecny. W sytuacji braku reakcji ze 

strony ucznia (mimo widocznej jego obecności), nauczyciel ma prawo odnotować brak aktywności 

ucznia na zajęciach. Notatki uczniowie zapisują w trakcie zajęć.  Na wykonanie zadań z lekcji 

uczeń ma wskazany termin przez nauczyciela.  Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we 



wskazanym terminie, traktowane jest każdorazowo jako brak zadania i nauczyciel wstawia ocenę 

niedostateczną. Jeśli nauczyciel ma wątpliwości, czy praca została wykonana samodzielnie ma 

prawo dopytać ucznia. 

 

4. Komunikacja pomiędzy rodzicami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny. 

5. Pozostałe zapisy PZO pozostają bez zmian. 

 

Miłosz Jarek                      

 

 

 

 


