
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – 2021/2022 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

I. Ocenie podlegają: 

 

 

1. prace pisemne (sprawdziany, kartkówki), 

2. wypowiedzi ustne, 

3. praca w grupie, 

4. aktywny udział w lekcji, 

5. prace domowe, 

6. zeszyt. 

 

II. Kryteria ocen: 

 

1. Prace pisemne: 

A. Sprawdziany 

b. trwają 45 minut,  

c. są zapowiadane tydzień wcześniej i poprzedzone powtórzeniem (za wyjątkiem 

sprawdzianu diagnostycznego) 

d. są oddawane w ciągu dwóch tygodni,  

e. w przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania 

zaległego sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły,  

f. uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej 

 

B. Kartkówki 

 

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 niedostateczną, 

e.  oceny z kartkówek nie są poprawiane. 

 

C. Osiągnięcia ucznia klas są przeliczane w następującej skali procentowej: 

 

1) od 98% - celujący;  

2) od 90% - bdb; 

3) od 75% - db; 

4) od 60% - dst; 

5) od 45% - dop; 

6) poniżej 45% - ndst. 

 



 

2. Wypowiedzi ustne: 

a. obejmują materiał z ostatnich trzech tematów. 

 

3. Praca w grupie 

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: 

 

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 „+”  lub na ocenę wedle stopnia złożoności. 

 

5. Prace domowe: 

a. mogą być oceniane na „+” i „-”lub na ocenę wedle stopnia złożoności,  

b. 5 „+” równają się ocenie bardzo dobrej, 5 „-” równają się ocenie niedostatecznej, 

c. „+” i „-” które nie dają pełnej oceny zostają przeniesione na następne półrocze. 

 

6. Prace dodatkowe: 

np. konkursy, plakaty, gazetki, raporty itp. 

Laureaci konkursów szkolnych otrzymują oceny cząstkowe celujące. Laureaci 

konkursów międzyszkolnych mogą otrzymać ocenę celującą semestralną lub 

końcoworoczną. 

 

7. Uczeń ma prawo 3 razy w ciągu półrocza zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie (bez 

konsekwencji). 

 

Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia z 

zapowiedzianych pisemnych sprawdzianów! 

 

Wystawiana ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną. 

 

Uczeń może uzyskać wyższą ocenę półroczną/ roczną niż proponowana przez 

nauczyciela jeśli oceny uzyskane przez niego  trakcie półrocza nie wskazują 

jednoznacznie oceny półrocznej/rocznej. W takim przypadku nauczyciel określa formę 

i zakres poprawy. Nauczyciel może wymagać zaliczenia całości lub części materiału 

realizowanego w danym półroczu na wyższą ocenę. Nauczyciel wyznacza termin 

poprawy, jednak nie może on być późniejszy niż trzy dni przed ostateczną datą 

wystawienia ocen półrocznych/rocznych. 
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