
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO 

 

I. Aktywność na lekcjach: 

Polega na systematycznym i aktywnym uczestniczeniu w różnorodnych formach pracy na zajęciach: praca 

indywidualna, praca w parach, praca w grupach, udział w dyskusji. 

- Pięciokrotne odnotowanie aktywności daje możliwość uzyskania cząstkowej oceny bardzo dobrej. 

- Wykonywanie zadań dodatkowych jest odnotowywane w dzienniku i będzie brane pod uwagę przy wystawianiu 

oceny końcowej. 

- Udział w konkursach przedmiotowych, konkursach pozaszkolnych klub olimpiadach j. włoskiego w zależności od 

wyników będzie miało wpływ na podwyższenie oceny semestralnej lub końcowej. 

II. Ocena końcowa (śródroczna i końcowa): 

- jest wystawiana za semestralną lub całoroczną pracę ucznia, na podstawie ocen cząstkowych za każdą 

sprawność językową i nie może być zmieniona na podstawie jednostkowego sprawdzianu lub odpowiedzi. 

- w końcowej ocenie uwzględnione jest również postawa na lekcji, podejmowanie zadań dodatkowych oraz 

aktywność na lekcji. 

- ocena śródroczna oraz końcowa nie powinna być tylko średnią ocen bieżących. 

III. Uczeń otrzymuje ocenę: 

celującą - gdy spełni wymagania poziomów podstawowego, rozszerzonego a ponadto posiada wiedzę i 

umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danym oddziale, samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia, biegle posługuje się językiem włoskim, osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach projektach 

przedmiotowych. 

bardzo dobrą - gdy spełni wymagania podstawowe w co najmniej 90% oraz ponadpodstawowe w co najmniej 75% 

dobrą - gdy spełni wymagania podstawowe w co najmniej 80% oraz ponadpodstawowe w co najmniej 50% 

dostateczną - gdy spełni wymagania podstawowe w co najmniej 60% 

dopuszczającą - gdy spełni wymagania podstawowe w co najmniej 40%. 

Zdobywane umiejętności i uzyskane wiadomości będą podlegały ocenie w ramach czterech sprawności 

językowych: 



- czytanie za zrozumieniem (lettura) 

- rozumienie ze słuchu (ascolto) 

- mówienie (parlato) 

- pisanie (scritto) 

IV. Przy ocenianiu pracy ucznia będą brane pod uwagę i oceniane następujące formy jego aktywności: 

Godzinne sprawdziany pisemne (testy gramatyczno-leksykalne, wypracowania, zadania sprawdzające czytania 

ze zrozumieniem, zadania sprawdzające poznane słownictwo, zadania sprawdzające rozumieniem ze słuchu): 

- zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem (termin może ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu 

z nauczycielem), 

- poprawiane przez uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną w terminie 2 tygodni od daty ich oddania przez 

nauczyciela, 

- ocena niedostateczna z prac pisemnych może być poprawiana tylko jeden raz! 

- uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany do jego napisania w terminie 1 tygodnia od momentu powrotu 

do szkoły. 

Kartkówki, prace domowe, odpowiedzi ustne (obejmujące tematykę trzech ostatnich lekcji: treści gramatyczne, 

czytani i rozumienie przerabianych tekstów, zagadnienia leksykalne) mają miejsce w trybie określonym przez 

nauczyciela, nie muszą być wcześniej uzgodnione z klasą raz: 

- nie podlegają poprawie, jeśli uczeń nie jest zagrożony ocena niedostateczną, 

- w przypadku nieobecności (usprawiedliwionej) na sprawdzianie lub kartkówce, uczeń może być odpytany lub 

może pisać sprawdzian, kartkówkę z danego materiału w dowolnym terminie ustalonym przez nauczyciela. 

V. Przygotowanie do lekcji należy rozumieć jako: 

- posiadanie i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, posiadanie podręcznika, odrobionej pracy domowej, 

znajomość aktualnego materiału- brak lub nie zrealizowanie któregokolwiek z powyższych elementów jest 

jednoznaczne z nie przygotowaniem się do lekcji, 

- brak zeszytu, podręcznika, skutkuje oceną niedostateczną, jeżeli uczeń nie zgłosił tego faktu na początku 

prowadzonej lekcji, 

- brak pracy domowej pisemnej nieoddanej na czas skutkuje ocena niedostateczną, 

- uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji tylko 1 raz w semestrze, zawsze przed rozpoczęciem zajęć. 

 


