PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA
1. Przedmiotem oceny są:
• znajomość słownictwa, zasad gramatycznych, funkcji i środków językowych
• umiejętność rozumienia tekstów pisanych
• umiejętność rozumienia tekstów słuchanych
• umiejętność redagowania wypowiedzi ustnej i pisemnej
• umiejętność pracy w parach
• aktywność i zaangażowanie na lekcji

2. FORMY OCENIANIA
• odpowiedź ustna (z materiału obejmującego tematykę 3 ostatnich lekcji, a także
zagadnienia przerabiane wcześniej niezbędne w praktycznej komunikacji językowej)
• prace pisemne
- kartkówki
- sprawdziany (testy leksykalno-gramatyczne obejmujące tematykę całego działu oraz
ćwiczenia sprawdzające umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem,
zapowiedziane przez nauczyciela tydzień przed realizacją)
- prace pisemne w różnej formie: email, opowiadanie, list formalny, kartka pocztowa,
ogłoszenie, zaproszenie
• zadanie domowe
• praca na lekcji

3. TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA
Sprawdziany i testy obejmujące dział materiału muszą być zapowiedziane z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel informuje uczniów o formie i zakresie pracy.
Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w sprawdzianie w określonym dniu. W
przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić daną formę pracy pisemnej w
ciągu 3 dni od dnia powrotu do szkoły i po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. W
przeciwnym razie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
Nauczyciel oddaje poprawione prace w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od
dnia przeprowadzenia sprawdzianu lub testu.
Nauczyciel dołącza pracę do dokumentacji uczniowskiej i udostępnia rodzicom podczas
wywiadówki lub godzin konsultacji.
Uczeń ma prawo poprawić oceny niedostateczne z danego sprawdzianu czy testu.
Poprawa jest dobrowolna – uczeń sam zgłasza chęć poprawy w ciągu dwóch tygodni od
daty oddania prac, a nauczyciel wyznacza termin.
Każdą ocenę z poprawy, a także kolejną niedostateczną, wpisuje się do dziennika obok
pierwszej oceny.

Poprawa może odbywać się w formie pisemnej lub ustnej. Ustnie może także poprawiać
ten uczeń, który zgodnie z orzeczeniem PPP , wymaga indywidualnego podejścia lub
pomocy nauczyciela.
KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNĄ OCENĘ
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

85% – 100%
70% - 84%
55% - 69%
40% - 54%
0% - 39%

Uczeń otrzymuje ocenę celującą z testu lub sprawdzianu jeżeli uzyska ilość punktów
wymaganych na ocenę bardzo dobrą, a także poprawnie wykona dodatkowe zadania
przygotowane przez nauczyciela.

4. FORMY INFORMACJI ZWROTNEJ
W przypadku prac pisemnych takich jak sprawdziany lub testy uczeń otrzymuje pisemną
informacje zwrotną w postaci katalogu umiejętności.
W przypadku odpowiedzi ustnej, zadania domowego, aktywności uczeń otrzymuje ustną
informację zwrotną.
W przypadku wypowiedzi pisemnych (typu email, kartka pocztowa itp.) uczeń
otrzymuje pisemną informację zwrotną – komentarz.

5. FORMY UDZIELANIA POMOCY UCZNIOWI W NAUCE
• zajęcia wyrównawcze
• koła zainteresowań
• konsultacje indywidualne
• pomoc koleżeńska
• zajęcia świetlicowe

6. FORMY PLANOWANIA ROZWOJU WŁASNEGO UCZNIA
• udział w zajęciach dodatkowych
• konkursy
• warsztat informacyjny biblioteki
• platforma Moodle
• projekty edukacyjne

7. FORMY MOTYWOWANIA UCZNIA DO PRACY
• system nagradzania
• galeria osiągnięć
• promocja sukcesów ucznia

8. DOSTARCZANIE RODZICOM INFORMACJI O POSTEPACH UCZNIA W
NAUCE
• dziennik elektroniczny
• spotkania z rodzicami
• indywidualne konsultacje
• pisemne informacje o zagrożeniach i proponowanych ocenach
• wgląd do pisemnych prac ucznia na spotkaniach i konsultacjach
• kontrolki ucznia
Wystawienie oceny semestralnej i oceny na koniec roku szkolnego dokonuje się na
podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów,
testów i odpowiedzi ustnych. Pozostałe oceny są ocenami wspierającymi.
Uczniowie są systematycznie informowani o swoich ocenach. Wszystkie oceny są
jawne.
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń jest obowiązkowe.

