
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

I. Cele ogólne oceniania: 

1. Rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań programowych. 

2. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

4. Pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu. 

5. Informowanie rodziców/opiekunów prawnych o postępach, trudnościach lub specjalnych uzdolnieniach 

dziecka. 

6. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości 

doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

II. Narzędzia bieżącej kontroli wyników nauczania obejmują: 

1. Pisemne testy gramatyczno-leksykalne przeprowadzane po zrealizowaniu danego działu podręcznika 

(zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, wpisane do dziennika, sprawdzane przez 

nauczyciela w ciągu 2 tygodni). 

2. Pisemne testy sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność 

konstruowania wypowiedzi pisemnych np. notatka, list, rozprawka itd. (nie muszą być poprzedzone 

wcześniejszą zapowiedzią). 

3. Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych(nie muszą być poprzedzone 

wcześniejszą zapowiedzią). 

4. Odpowiedzi ustne (prezentacje tematu, dialogi, rozmowy sterowane itd.). 

5. Pracę domową. 

6. Pracę projektową. 

 

III. Szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 

1. Ocenianie ma charakter jawny i obiektywny.  

2. Bieżące ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów jest dokonywane systematycznie i w różnych 

formach. 

3. Ocenie podlegają umiejętności językowe, wiadomości ujęte w podstawie programowej, udział  

w konkursach oraz wkład pracy ucznia i jego stosunek do przedmiotu. 
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4. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji swój podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt i inne wymagane przez 

nauczyciela materiały. Brak książki lub zeszytu, w którym uczeń odrobił zadanie jest równoznaczny  

z brakiem zadania.  

5. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie 

zwalnia z pracy domowej, odpowiedzi ustnej z bieżącego materiału oraz niezapowiedzianej kartkówki  

i należy je zgłosić tuż przed rozpoczęciem lekcji. Prawo to nie przechodzi na następne półrocze. Dwa 

tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną, uczniowie nie mają prawa korzystać z tego przywileju.  

6. Uczeń liceum może poprawić tylko oceny ze sprawdzianów, w terminie ustalonym nauczyciela. 

Poprawie nie podlegają oceny z kartkówek, prac domowych, poprawiona ocena jest wpisywana obok 

oceny niższej. 

7. Uczeń, który opuścił sprawdzian ma obowiązek przystąpić do zaliczenia go w formie i terminie 

podanym przez nauczyciela, ale nie później niż 2 tygodnie od sprawdzianu. 

8. Uczniowi, który nie pisał sprawdzianu w pierwszym terminie nie przysługuje prawo poprawy oceny 

niedostatecznej uzyskanej w drugim terminie. 

9. W wyjątkowych przypadkach losowych uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu, kartkówki lub 

odpowiedzi ustnej, ale decyzja o tym należy do nauczyciela.  

10. Ocenianie semestralne i roczne powinno być dokonane na podstawie przynajmniej 3 ocen cząstkowych 

zgodnie z WZO. 

11. Ocena roczna jest oceną całościową i uwzględnia 2 semestry. 

 

Procentowa skala ocen: 

100-90% bardzo dobry 

89-75% dobry 

74-51% dostateczny 

50-36% dopuszczający 

35-0% niedostateczny 

Jeżeli zestaw zawiera zadanie dodatkowe, wówczas uczeń otrzymuje ocenę celującą uzyskując 95% 

wszystkich punktów. 

 

 


