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DW-10 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH 

W KLASACH IV-VIII 

OD ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

Monika Patralska, Dorota Majsterek, Justyna Mańczyńska, Anna Hanula, Dorota 

Szpryngwald-Tafil 

 

I. Postanowienia wstępne: 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych jest zgodne ze Statutem SP 173. 

II. Standardy wymagań: 

W załączeniu wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klas IV-VIII. 

III. Oceniane formy aktywności: 

 Egzamin próbny (dotyczy klas VIII). 

 Sprawdzian kompetencji (semestralny, roczny). 

 Praca pisemna z informacją zwrotną. 

 Praca klasowa (wiedza i umiejętności). 

 Sprawdzian (gramatyka i słownictwo). 

 Kartkówka (max.3 lekcje lub umiejętność np. rozumienie tekstu słuchanego lub 
pisanego). 

 Wypowiedź ustna/pisemna. 

 Zadanie praktyczne (projekt plastyczno-językowy, scenka, dialog). 

 Inne (m. in. przygotowanie się do lekcji, praca domowa, udział w konkursach 
przedmiotowych). 

Uwaga! Na początku lekcji uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć 

(do trzech razy w semestrze), jeżeli nie odrobił pracy domowej lub nie przygotował się 

do odpowiedzi ustnej. Kolejne zgłoszenie nieprzygotowania jest równoznaczne z oceną 

niedostateczną. Każde kolejne zgłoszenie nieprzygotowania skutkuje oceną 

niedostateczną. 
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IV. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności ucznia. 

1.Egzamin próbny, sprawdzian kompetencji , praca klasowa, sprawdzian, kartkówka są 

oceniane wg następujących kryteriów: 

Ocena celująca 100% Wykonanej pracy 

Ocena bardzo dobra 90-99% Wykonanej pracy 

Ocena dobra 75-89% Wykonanej pracy 

Ocena dostateczna 50-74% Wykonanej pracy 

Ocena dopuszczająca 30-49% Wykonanej pracy 

Ocena niedostateczna 0-29% Wykonanej pracy 

 

2. Wypowiedzi ustne są oceniane pod kątem: wymowy, płynności wypowiedzi, dobór 
słownictwa, bogactwo struktur, wartość komunikacyjna. Warunkiem uzyskania oceny 
pozytywnej jest wypowiedź na temat.  

3. Wypowiedzi pisemne są oceniane pod kątem: treści, spójności wypowiedzi, kompozycji 
oraz estetyki, poprawności gramatycznej i ortograficznej, dobór słownictwa oraz 
różnorodność struktur, zgodność z poleceniem. Wypowiedź nie jest akceptowana jeśli uczeń 
używa zapisu fonetycznego, jest nieczytelna, niezgodna z poleceniem, zbyt krótka. 

4. Zadanie praktyczne są oceniane pod kątem poprawności merytorycznej, poprawności 
językowej, estetyki wykonania, wkładu pracy. 

5. Prace domowe oceniane są pod kątem poprawności merytorycznej, poprawności 
językowej, estetyki wykonania oraz terminowość wykonania. 

6.Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. Obejmują  materiał z 3 ostatnich lekcji. 

V. Zasady organizowania prac klasowych. 

O terminie pracy klasowej uczniowie są powiadamiani co najmniej na tydzień przed 

terminem, co musi być potwierdzone wpisem do dziennika elektronicznego. 

Praca klasowa musi być poprzedzona pracą pisemną z informacją zwrotną z tego samego 

zakresu materiału, wskazująca treści opanowane przez ucznia, treści opanowane częściowo 

oraz treści, które musi opanować. 

Informacja zwrotna dotycząca określonej partii materiału musi być przekazana uczniowi nie 

później niż cztery dni przed planowaną pracą klasową. 

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy tylko oceny niedostatecznej otrzymanej z pracy 

klasowej. Do dziennika wpisywane są oba stopnie i traktowane są w sposób równorzędny. 

Poprawy pracy klasowej dokonuje się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty 

oddania i omówienia pracy w formie ustalonej przez nauczyciela. 
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Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie ustalonym z 

nauczycielem. W przypadku nieobecności ucznia w ustalonym terminie, uczeń zobowiązany 

jest do napisania pracy klasowej na pierwszych zajęciach danego przedmiotu po ustaniu 

nieobecności. 

W przypadku stwierdzenia niesamodzielności podczas pracy pisemnej, nauczyciel może 

obniżyć ocenę do oceny niedostatecznej włącznie. 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel udostępnia uczniowi podczas lekcji, a 

rodzicom podczas zebrań przez osobę wychowawcy. 

VI. Ocena śródroczna i roczna. 

Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen bieżących z pierwszego semestru, a 

roczną na podstawie ocen bieżących z pierwszego i drugiego semestru. Nie są one średnią 

arytmetyczną, ani ważoną ocen bieżących. 

Tryb wystawiania oceny śródrocznej i rocznej jest zgodny ze Statutem SP173. 

02.09.2019 r. 

M. Patralska, D. Majsterek, J. Mańczyńska, A. Hanula, D. Szpryngwald-Tafil 
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OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA OBCEGO 

KLASY IV-VIII 

 

     Ocena słownie 

 

 

    Cyfrą 

 

   Procentowo 

 

                     Wymagania 

       

        Celująca 

 

     6 

 

        100% 

Uczeń perfekcyjnie opanował wymagania, 

jest aktywny na zajęciach, podejmuje 

dodatkowe zadania, uczestniczy w 

konkursach przedmiotowych z języka 

angielskiego i odnosi w nich sukcesy. 

 

     Bardzo dobra 

     5+ 

     5 

     5- 

97-99% 

94-96% 

90-93% 

Uczeń bardzo dobrze opanował 

wymagania, jest aktywny, podejmuje się 

dodatkowych zadań. 

 

      Dobra 

     4+ 

     4 

     4- 

86-89% 

80-85% 

75-79% 

Uczeń dobrze opanował wymagania 

przedmiotowe, podejmuje dodatkowe 

zadania, jest aktywny, ale popełnia 

nieliczne błędy. 

 

      Dostateczna 

     3+ 

     3 

     3- 

67-74% 

58-66% 

50-57% 

 

Uczeń opanował wymagania podstawy 

programowej. 

      

     Dopuszczająca 

 

      2+ 

      2 

      2- 

44-49% 

37-43% 

30-36% 

 

Uczeń opanował większość wymagań 

podstawy programowej, popełnia sporo 

błędów językowych. 

  

   Niedostateczna 

 

 

     1 

 

0-29% 

 

Uczeń nie opanował wymagań podstawy 

programowej (najbardziej elementarnych, 

koniecznych) 

Warszawa, dn. 02.09.2019 r. 

M. Patralska, D. Majsterek, J. Mańczyńska, A. Hanula, D. Szpryngwald-Tafil 

 


