
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE – JĘZYK ANGIELSKI 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W TWARDOGÓRZE 2019/2020 
 

 

Celem przedmiotowego zakresu oceniania jest przedstawienie zasad, którymi nauczyciel 

języka angielskiego będzie się kierował podczas oceniania pracy uczniów. 

 

 

I.  
 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani o zakresie wymagań z 

języka angielskiego, obowiązującym w danym roku (zakres wiadomości i 

umiejętności, które należy opanować w ciągu roku szkolnego) oraz o sposobie i 

zasadach oceniania z języka angielskiego. 

2. Na początku każdego semestru nauczyciel określa przybliżoną ilość:  

a. testów  

b. sprawdzianów lub kartkówek z bieżącego materiału  

c. projektów  

d. odpowiedzi ustnych 

e. innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

3. Harmonogram oraz zakres testów zostanie podany na początku każdego roku 

szkolnego. O dokładnym terminie i zakresie pracy kontrolnej uczniowie zostaną 

powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem, jednocześnie zostanie on wpisany do 

dziennika lekcyjnego.  

4.  Nauczyciel informuje uczniów i określa zakres oraz terminy wykonania prac 

domowych, projektów, oraz innych form aktywności. 

II  
5. Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według szkolnego systemu, w skali 1-6. 

Ocenianie roczne, semestralne oraz cząstkowe z języka angielskiego odbywa się 

według następującej skali: 

- Ocena celująca 6 

- Ocena bardzo dobra 5 

- Ocena dobra 4 

- Ocena dostateczna 3 

- Ocena dopuszczająca 2 

- Ocena niedostateczna 1 

6. Ocena za testy i sprawdziany jest opatrzona punktacją, która jest przeliczana wg 

skali:  

Poniżej  40% Ocena niedostateczna  

41% - 55% Ocena dopuszczająca 

56% - 69% Ocena dostateczna 

70% - 89% Ocena dobra 

90% - 100% Ocena bardzo dobra 

Powyżej 100% Ocena celująca  
  

 

 

 

 



Dla szkoły branżowej I stopnia:  

Poniżej 30%  Ocena niedostateczna  

31-49% Ocena dopuszczająca  

50-69%  Ocena dostateczna  

70-85% Ocena dobra  

86-100%  Ocena bardzo dobra  

 

Poziomy wymagań na poszczególne stopnie 

 

 III  

7.  Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i 

umiejętności.  

8. Przy wystawianiu oceny na koniec semestru lub roku szkolnego bierze się pod uwagę 

formę aktywności, która była oceniana. Nie jest to średnia arytmetyczna ocen 

cząstkowych. O ocenie śródrocznej i końcoworocznej decyduje hierarchia ważności 

ocen oraz terminowe wywiązywanie się uczniów z wykonywania wymaganych prac w 

semestrze. Największą wagę mają stopnie z prac pisemnych - testów 

(obejmujących większą partię materiału), sprawdzianów z bieżącego materiału oraz 

praktycznych umiejętności językowych (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i 

czytania ze zrozumieniem). Przy ustalaniu oceny semestralnej lub rocznej nauczyciel 

uwzględnia także systematyczność pracy oraz możliwości intelektualne ucznia. 

Frekwencja na zajęciach jest również brana pod uwagę.  

9. Ocena na pierwszy semestr jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny 

końcoworocznej. 

Ocena Wiadomości i umiejętności ucznia 

Celująca  

6 

Uczeń dysponuje wiedzą wykraczającą poza program szkolny, umiejętności 

zdobyte na lekcjach potrafi wykorzystać w nowy i nietypowy sposób. Interesuje się 

literaturą języka, nie popełnia błędów gramatycznych, wypowiedzi ucznia są 

płynne, komunikacja jest niezakłócona  

Bardzo dobra  

5 

Uczeń ma bogaty zasób słownictwa, które używa prawidłowo w mowie i piśmie. 

Potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze i czyta z poprawną intonacją. Zna 

struktury gramatyczne i poprawnie je wykorzystuje. Rozumie słyszane wypowiedzi 

i potrafi przekazać informacje w nich zawarte 

Dobra  

4 

Uczeń dysponuje znaczną ilością słownictwa, co pozwala mu na wypowiadanie się 

na każdy temat. Umie budować zrozumiałe zdania ustnie i pisemnie. Poprawnie 

stosuje większość struktur gramatycznych. Potrafi wybrać potrzebne informacje ze 

słyszanych wypowiedzi. Wypowiada się zrozumiale, z małymi błędami.  

Dostateczna  

3 

Uczeń zna niewielką ilość słów odpowiednich do różnych zadań. Większość słów 

potrafi poprawnie wymówić i zapisać. Zna podstawowe struktury gramatyczne i 

czasami potrafi je zastosować w zdaniu. Rozumie ogólny sens słyszanych 

wypowiedzi. 

Dopuszczając

a 

2 

Uczeń zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i zapisać. 

Czasami potrafi zbudować krótkie, bardzo proste zdanie. Rozumie, czego dotyczy 

słyszana wypowiedź. Rozumie rutynowe polecenia nauczyciela wydawane w klasie 

  



10. Na podwyższenie oceny z przedmiotu maja wpływ osiągnięte sukcesy w konkursach, 

olimpiadach przedmiotowych oraz prace nadobowiązkowe, które uczeń wykonuje z 

własnej inicjatywy. 

11. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel 

informuje ucznia o przewidywanej ocenie. 

12. Nauczyciel informuje rodziców w formie pisemnej o przewidywanej ocenie 

niedostatecznej na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) 

13. Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych 

14. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom testy i inne prace kontrolne 

w ciągu dwóch tygodni.  

15. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres całego 

roku szkolnego i pozostają one do wglądu uczniów i rodziców. 

16. Testy są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej dwa testy 

(obejmujące większą partię materiału). Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może 

napisać testu z całą klasą, to ma obowiązek zaliczenia go w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, jednak nie dłuższym niż dwutygodniowym od momentu powrotu do 

szkoły. Po upływie dwóch tygodni nauczyciel ma prawo wpisać ocenę 

niedostateczną  jeżeli uczeń nie podjął próby napisania testu.   

17. Uczeń może poprawić test, ale tylko w przypadku, gdy otrzymał z niego ocenę 

niedostateczną w pierwszym terminie (pisząc z klasą). Taka poprawa może się odbyć 

w terminie jednego tygodnia od momentu otrzymania wyników prac. Jeżeli 

nauczyciel stwierdzi, że uczeń nie pisał sprawdzianu samodzielnie(ściągał) lub nie 

zastosował się do zasad panujących na sprawdzianie, może nie dopuścić go do 

poprawy.  

18. Nie uwzględnia się nieusprawiedliwionego nieprzygotowania do testów. 

19. Bieżące sprawdziany/kartkówki obejmują materiał nie większy niż z trzech ostatnich 

lekcji. Nie muszą one być zapowiadane i nie przewiduje się ich poprawy. Nauczyciel 

ma prawo do przeprowadzenia kartkówki (ok. 5 minut) na każdej lekcji. 

20. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w semestrze. 
Nieprzygotowanie zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć, po 

sprawdzeniu obecności uczniów. Nie dotyczy to testów. 

IV  
21. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego w estetycznej 

formie i do udostępniania zeszytu nauczycielowi do wglądu.  

22. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, 

które mogą wpłynąć na podwyższenie oceny śródrocznej. 

23.  Ocenianiu podlegać będą:  

- testy - sprawdziany obejmujące dział lub większą partię materiału są obowiązkowe, 

jednogodzinne i zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą 

zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą,  

- sprawdziany z bieżącego materiału (kartkówki) obejmujące materiał z trzech 

ostatnich tematów, nie muszą być zapowiedziane, 

- wypowiedzi ustne (przynajmniej jedna w semestrze oceniająca znajomość wiedzy 

gramatycznej i leksykalnej z przedmiotu obejmująca cały poznany w ciągu semestru 

lub roku materiał.  

- cztery umiejętności językowe (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania 

ze zrozumieniem) 

- prace domowe - w zeszycie ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym lub w innej formie,  

- praca na lekcji (uczeń otrzymuje plusy, które pod koniec semestru lub roku zostają 



zamienione na pozytywną ocenę),  

- prace dodatkowe - projekty, referaty i inne 

V  
24. W drugim semestrze uczniowie będą pisali test sprawdzający będący formą mierzenia 

jakości pracy w ciągu roku szkolnego. Oceny z tego testu nie będą brane pod uwagę 

przy wystawianiu oceny końcoworocznej. 

25. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć termin poprawy prac 

domowych, referatów i innych form aktywności ucznia.  

VI 
26. Uczeń ma prawo odwoływać się od oceny śródrocznej i końcoworocznej do Dyrektora 

Szkoły w przypadku naruszenia zasad proceduralnych.  

 

 

……………………..      ………………………….. 
Podpis nauczyciela       podpis przedstawiciela klasy  

 

 

Opracowała: 
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