
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. Uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik i ćwiczenia do języka angielskiego oraz zeszyt
przedmiotowy.

2. Uczeń ma prawo do braku przygotowania do zajęć (N) 3 razy w ciągu jednego półrocza i
jest zobowiązany zgłosić to na początku lekcji.

3. Ocena aktywności podczas zajęć:
5 plusów = ocena bardzo dobra
5 minusów = ocena niedostateczna

4. Uczeń może być oceniany m.in. za:
- prace kontrolne: testy, sprawdziany, prace klasowe
- kartkówki
- odpowiedzi ustne
- zadania domowe
- pracę na lekcji
- wyniki pracy w grupach
- projekty
- samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. prezentacje

multimedialne, plakaty
- aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach
- przygotowanie do lekcji, tj. prowadzenie zeszytu przedmiotowego, posiadanie

np. podręcznika czy innych materiałów potrzebnych na zajęciach
5. Prace kontrolne są zawsze zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Kartkówki i odpowiedź ustna są zazwyczaj zapowiedziane i obejmują materiał z 3 ostatnich

lekcji.
7. Najważniejsze są oceny z prac klasowych, sprawdzianów i testów.
8. Uczeń ma obowiązek napisania wszystkich prac kontrolnych. Jeśli uczeń nie pisał pracy

kontrolnej ma obowiązek na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły ustalić z nauczycielem
termin i miejsce pisania danej pracy kontrolnej lub zaliczenia materiału. Jeżeli uczeń był
nieobecny tylko 1 dzień, może pisać pracę lub odpowiadać na najbliższej godzinie
lekcyjnej.

9. Gdy uczeń nie dopełni obowiązku wynikającego z punktu 8, nauczyciel ma prawo do
sprawdzenia wiadomości i umiejętności w dowolnym, ustalonym przez siebie terminie.

10. Uczeń ma prawo poprawić jeden raz każdą pracę klasową/ test/ sprawdzian lub kartkówkę
napisaną/napisany na ocenę niedostateczną oraz inną ocenę za zgodą nauczyciela.
Termin poprawy wynosi dwa tygodnie od otrzymania pierwszej oceny. Ocena z poprawy
jest wpisywana do dziennika.

Ocenianie wg skali: Uczniowie posiadający
opinie:

Uczniowie posiadający
orzeczenia:

100% celujący
99% - 90% bardzo dobry
89% - 75% dobry
74% - 51% dostateczny
50% - 40% dopuszczający
39% i mniej niedostateczny

100% - 96% celujący
95% - 85% bardzo dobry
84% - 71% dobry
70% - 50% dostateczny
49% - 30% dopuszczający
29% i mniej niedostateczny

100% - 86% celujący
85% - 75% bardzo dobry
74% - 50% dobry
49% - 30% dostateczny
29% - 15% dopuszczający
14% i mniej niedostateczny
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