
 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA –  
JĘZYK ANGIELSKI 

 

I. Ocenie podlegają:  
 
1. prace pisemne (sprawdziany, kartkówki)  
2. wypowiedzi ustne,  
3. praca w grupie,  
4. aktywny udział w lekcji,  
5. prace projektowe,  
6. udział w konkursach.  
 

II. Kryteria ocen: 
 
1. Prace pisemne:  
 

A. Sprawdziany (waga 4): 
a. mają formę testów,  
b. trwają 45 minut,  
c. są zapowiadane tydzień wcześniej i poprzedzone powtórzeniem,  
d. są oddawane w ciągu dwóch tygodni,  
e. w przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek 
napisania zaległego sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od powrotu do 
szkoły,  
f. uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej, 

 
B. Kartkówki (waga 3):  

a. obejmują materiał z trzech ostatnich tematów,  
b. mogą być niezapowiedziane,  
c. trwają 10 - 15 minut,  
d. w przypadku nieobecności usprawiedliwionej wymaga się 
uzupełnienia kartkówki; nieobecność nieusprawiedliwiona oznacza 
ocenę niedostateczną,  
e. oceny z kartkówek nie są poprawiane,  
f. kartkówki są wklejane do zeszytu i podpisane przez rodzica.  

 
C. Punkty za prace pisemne przeliczane są następująco:  

 do 29% - ocena niedostateczna  

 od 30% do 49% - ocena dopuszczająca  

 od 50% do 74% - ocena dostateczna  

 od 75% do 90% - ocena dobra  

 od 91% do 99% - ocena bardzo dobra  

 100% - ocena celująca  
 
 
 

https://www.sp7.elk.edu.pl/kryteria_oc/pso/angielski.pdf#page=1
https://www.sp7.elk.edu.pl/kryteria_oc/pso/angielski.pdf#page=1
https://www.sp7.elk.edu.pl/kryteria_oc/pso/angielski.pdf#page=1


 
2. Wypowiedzi ustne (waga 2):  

a. obejmują materiał z ostatnich trzech tematów,  
b. oceniane są: poprawność językowa, słownictwo, wymowa,  

 
3. Praca w grupie (waga 1):  

a. oceniane są: udział w dyskusji, zaangażowanie, prezentowanie wyników 
pracy zespołu, umiejętność współpracy,  
b. oceniana jest stopniem po każdej lekcji prowadzonej tą metodą.  

 
4. Aktywny udział w lekcji (waga 1):  

a. oceniane są: udział w dyskusji, wkład pracy własnej w zadania wykonywane 
na lekcji, umiejętność współpracy z zespołem, komunikatywność i 
efektywność,  
b. aktywność może być oceniana na "+" lub na ocenę wedle stopnia 
złożoności,  
c. cztery "+" oznaczają ocenę bardzo dobrą.  

 
5. Prace projektowe: wagę oceny ustala nauczyciel, w zależności od stopnia 
złożoności i trudności projektu.  
 
6. Udział w konkursach:  

a. Laureaci konkursów szkolnych otrzymują oceny cząstkowe celujące (waga 4), 
b. Laureaci konkursów międzyszkolnych mogą otrzymać ocenę celującą 

semestralną lub końcoworoczną. 
 

III. Oceny śródroczne i roczne 
 

1. Suma iloczynów ocen i ich wag, podzielona przez sumę wag wszystkich ocen, 
daje średnią, na podstawie której wystawia się ocenę półroczna. 

 
2. Ocena końcoworoczna jest wyliczana analogicznie z uwzględnieniem 

wszystkich ocen otrzymanych w ciągu roku szkolnego. 
 

3. Przyjmuje się zaokrąglenie do pełnej oceny od co najmniej 0,7 przedziału, 
jedynie w przypadku oceny dopuszczającej – zaokrąglenie od 1,8. Przy 
wystawianiu ocen nauczyciel uwzględnia możliwości i wkład pracy ucznia w 
uzyskane wyniki.  

 

 
IV. Informacje dodatkowe 

 Informacje o ocenach z języka angielskiego przekazuje wychowawca klasy. 

 Sposoby gromadzenia informacji: w dzienniku lekcyjnym (na bieżąco).  

 Sprawdziany są przechowywane przez cały rok; są do wglądu rodziców. 

 Nieodrobienie bieżącej pracy domowej lub jej niepoprawne wykonanie nie 
może skutkować oceną niedostateczną. Nie dotyczy to prac 
długoterminowych, które są oceniane zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 

 Nagminne nieodrabianie prac domowych ma wpływ na ocenę śródroczną i 
roczną z zachowania wynikającą ze stosunku do obowiązków szkolnych. 



 

DOSTOSOWANIE FORM PRACY DO ZDALNEGO NAUCZANIA 

1. Frekwencja. W e-dzienniku zostają wprowadzone dwa nowe skróty „zno” - 

zdalne nauczanie obecny i „znn” - zdalne nauczanie nieobecny. Uczeń jest 

obecny, gdy ma włączoną kamerkę i mikrofon. W innych przypadkach uczeń 

jest nieobecny. Możliwe jest nieużywanie przez ucznia kamery/mikrofonu w 

indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą i 

nauczycielem przedmiotu. 

2. Podstawowe komunikatory: e-dziennik i Teams (z wykorzystaniem wszystkich 

narzędzi Teams). Uczeń w aplikacji Teams podpisuje swój profil tylko 

imieniem i nazwiskiem. 

3. Wszystkie prace zadawane w czasie zdalnego nauczania otrzymują kategorię 

„zn” - zdalne nauczanie i wagę 1. 

4. Brak aktywności ucznia w różnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności 

zaznaczamy w dzienniku słowem "brak". Uczeń jest zobowiązany uzupełnić 

braki w wyznaczonym terminie, w przeciwnym wypadku będzie to skutkowało 

oceną niedostateczną.  

5. Pisemne sprawdziany wiedzy w miarę możliwości odbywają się na terenie 

szkoły. Terminy prac oraz ich oddanie będą uwzględniały procedury związane 

z panującą epidemią m.in. 4-dniową kwarantannę. 

6. W czasie zdalnego nauczania lekcje są przeprowadzane zgodnie z planem 

lekcji, a czas trwania lekcji online nie powinien przekraczać 30 min. Pozostały 

czas lekcji uczniowie pracują samodzielnie, zaś nauczyciel pozostaje do ich 

dyspozycji. 

 

 

 


