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Przedmiotowy System Oceniania – język angielski kl. IV - VIII 

 

CELE OCENIANIA: 

 

 DIAGNOZA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 

1. Wspieranie rozwoju dziecka. 

2. Motywowanie ucznia do pracy. 

3. Informacja o skuteczności procesu nauczania poprzez: 

a. ustalenie stopnia opanowania wiedzy, 

b. spostrzeżenie trudności w nabywaniu umiejętności, 

c. zastosowanie nowych skutecznych metod nauczania, 

d. przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty.  

 OBSZAR OCENIANIA AKTYWNOŚCI UCZNIA: 

 FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA: 

 

 Forma sprawdzająca Uwagi Częstotliwość w 

semestrze 

1.  zadanie klasowe 

(sprawdzian) 

 obejmuje zakres kilku lekcji, 

nauczanego działu, 

większej partii materiału; 

 może trwać do dwóch 

godzin lekcyjnych; 

 powinna być zapowiedziana 

na tydzień przed terminem; 

 

2.  testy półroczne i roczne  badają osiągnięcia 

edukacyjne ucznia  

raz w semestrze 

3.  kartkówki  obejmują materiał z 1 do 3 

ostatnich zajęć 

edukacyjnych; 

 obejmują zakres poznanego 

słownictwa; 

 nie muszą być 

zapowiedziane; 

 mogą trwać od 15 do 20 

min; 

 sprawdzają stopień 

opanowania bieżącej 

wiedzy ucznia 

 

 

 

według potrzeb 
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4.  ustne wypowiedzi  rozmowa z uczniem  

w celu poznania jego 

poziomu posiadanej wiedzy 

co najmniej 1 raz w 

semestrze  

5.  prace domowe  ćwiczenia do wykonania w 

domu  

w celu przećwiczenia 

poznanych w szkole 

umiejętności  

na bieżąco 

6.  obserwacja ucznia  przygotowanie do lekcji; 

 aktywność na lekcji; 

 praca w grupie 

na bieżąco 

7.  udział w konkursach 

językowych 

 po ogłoszeniu wyników 

konkursu 

 

 SPOSOBY OCENIANIA:  

1. Zadania klasowe (sprawdziany) oraz testy roczne i półroczne : 

a. zadania są punktowane. Zamiana punktów na ocenę dokonuje się według skali: 

  

celująca  100% 5,6 > 

bardzo dobry  90% - 99% 4,6 – 5,5  

dobry 70% - 89% 3,6 – 4,4  

dostateczny 45% - 69%  2,6 – 3,5  

dopuszczający  30% - 44%  1,6 – 2,5  

niedostateczny  0% - 29 1 – 1,5  

  

2. Kartkówki są punktowane. Zmiana punktów na ocenę według skali: 

 

bardzo dobry  90% - 100% 4,6 – 5,5  

dobry 70% - 89% 3,6 – 4,4  

dostateczny 45% - 69%  2,6 – 3,5  

dopuszczający  30% - 44%  1,6 – 2,5  

niedostateczny  0% - 29 1 – 1,5  

    

Z kartkówek nie przewiduje się oceny celującej.  

 

3. Oceny bieżące, w zależności od formy sprawdzania wiedzy i stopnia trudności, mają 

różną wagę:  

1) sprawdzian waga 8-10;  

2) kartkówka waga 4-7;  
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3) zadanie domowe waga 2-6;  

4) odpowiedź ustna waga 4-7;  

5) praca na lekcji waga 4-6;  

6) projekt waga 4-8;  

7) prace pisemne waga 7-10.  

4. W ocenach bieżących dopuszcza się oceny cyfrowe i skrótowe słowne. Tylko przy 

ocenach bieżących dopuszcza się także ich podniesienie bądź obniżenie poprzez 

używanie znaków plus (+) i minus (-). 

5. Za udział w konkursie językowym uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą, 

zaś za szczególne  osiągnięcia (miejsca nagradzane) ocenę celującą. 

6. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji  

w semestrze (dotyczy odpowiedzi ustnych, zadań domowych oraz braku zeszytu, 

podręcznika oraz ćwiczeń). Ma jednak obowiązek zgłoszenia tego faktu na początku 

lekcji nauczycielowi. Brak nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych powtórek  

i sprawdzianów. 

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią „ważoną”. Roczna ocena 

klasyfikacyjna uwzględnia śródroczną ocenę klasyfikacyjną i wyniki prac pisemnych, 

testów okresowych i rocznych. 

8. Do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu 

wymagane są przynajmniej 3 oceny cząstkowe. 

 SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN: 

1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej bieżące. 

2. Uczeń jest zobowiązany uzupełnić braki wynikające z jego absencji  

w szkole, w terminie wskazanym przez nauczyciela. W przypadku otrzymania oceny 

niedostatecznej (najpóźniej do 2 tygodni). Możliwa jest poprawa innych ocen, jeśli 

nauczyciel wyrazi na to zgodę. Nauczyciel jest zobowiązany wskazać uczniowi 

materiał do poprawy. 

3. Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie materiału, 

którego nie rozumie oraz materiału, którego nie opanował  

z powodu dłuższej choroby. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwój. 

 SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW O ICH WYNIKACH W NAUCE: 

1. Nauczyciele zobowiązani są do zwrotu poprawionych i ocenionych prac kontrolnych 

do dwóch tygodni, a sprawdziany do trzech tygodni. 

2. Prace poprawione są omawiane na lekcji. Prace są przechowywane w szkole. Rodzic 

ma prawo wglądu do prac swojego dziecka, zapoznania się z oceną oraz jej 

uzasadnieniem.  


