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I. WSTĘP 

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego z 14 lutego 2017 r i zawiera informacje o obszarach i formach 
oceniania oraz wymaganiach na poszczególne stopnie. 

II. FORMY OCENIANIA 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami, sprawiedliwie. Oceny są jawne dla ucznia oraz jego rodziców. Mają 
formę opisową lub numeryczną. Mogą być podane ustnie. Oceny przyznawane są na podstawie liczby punktów 
według skali w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

Uczniowie z orzeczeniem o dysleksji mają zagwarantowane dostosowania zgodne z opinią z PPP.  

1.Ocenie podlegają:  

a) wypowiedzi pisemne: testy, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, wypracowania 

b) wypowiedzi ustne 

c) prace grupowe: projekt edukacyjny, prezentacje, filmy   

d) udział w konkursach przedmiotowych i wiedzowych  

Jeśli uczeń był nieobecny w czasie sprawdzianu wagi 3 lub pracy klasowej z powodu choroby,   
jest zobowiązany do napisania go w terminie 14 dni roboczych.  

2. Testy i prace klasowe  

1. Prace klasowe i testy na koniec działu są obowiązkowe, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.   
2. Obejmują odpowiednią partię materiału np.- zagadnienie gramatyczne lub słownictwo z wybranego zakresu 

tematycznego 
3. Uczniowie są informowani ustnie lub pisemnie o zakresie materiału wymaganego na test lub pracę klasową. 
4. Wszystkie prace klasowe sprawdzane są w ciągu 2 tygodni.  
5. Testy, sprawdziany, prace klasowe, kartkówki i prace pisemne itp., a także zadania oceniane są punktowo 

zgodnie z wytycznymi WSO.  
6. W przypadku stwierdzenia plagiatu- niesamodzielnego napisania pracy pisemnej uczeń otrzymuje uwagę 

negatywną do dziennika oraz ocenę niedostateczną i nie ma możliwości jej poprawienia. 
7. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje każdorazowo minus.  

III KRYTERIA OCEN 

1. Uczeń może w trakcie lekcji zdobyć plus za aktywność i rzetelną pracę. Pięć plusów zmienianych jest na 
ocenę bardzo dobrą wagi 1. Jednocześnie, uczeń może dostać minus za brak pracy domowej/ zeszytu/ 
podręcznika/ ćwiczeń oraz brak pracy na lekcji. Pięć minusów zamienia są na ocenę niedostateczną wagi 1. 

2. Jeżeli uczeń otrzyma 6 plusów w ciągu jednego miesiąca otrzymuje ocenę celującą wagi 1. Jeśli w danym 
miesiącu przypadają ferie lub inne dni wolne od nauki szkolnej, okres ten wydłuża się do 30 dni od 
otrzymania pierwszego plusa.  

3. Uczeń ma prawo w ciągu semestru do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (brak zeszytu, 
brak pracy domowej, brak pomocy do lekcji, niegotowość do odpowiedzi). Po wykorzystaniu limitu 
wymienionego powyżej uczeń dostaje ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie do lekcji nauczyciel 
odnotowuje w dzienniku symbolem “np.”. 

IV. WAGI STOPNI   

WAGA 4  



− prace klasowe (w różnych formach, np. testowych),   

− konkursy zewnętrzne/ przedmiotowe - zdobycie wyróżnienia lub nagrody, tytuł laureata lub finalisty  

WAGA 3  

− sprawdziany z dużej partii słownictwa- cały dział, czasowniki nieregularne itp.  

− konkursy zewnętrzne (kwalifikacja do konkursu) – udział,    

− projekty i prace typu vlog 

− ocena z aktywności półrocznej 

WAGA 2   

− sprawdziany (zapowiedziane na których sprawdza się znajomość pojęć, reguł i słownictwa oraz zastosowanie 
ich w zdaniu),  

− scenki,  

− dialogi,  

− udział w konkursach szkolnych 

− prezentacje,  

− prace dodatkowe,  

− tłumaczenie tekstu,  

− wypracowania  

WAGA 1:  

− kartkówki (niezapowiedziane, sprawdzające bieżący materiał, znajomość reguł, pojęć, zakresu słownictwa),  

− wypowiedź ustna,  

− zadanie domowe,  

− aktywność na lekcji,  

− prowadzenie zeszytu/ ćwiczeń,  

− czytanie tekstu   

V. POPRAWY OCEN 

1. Uczeń ma możliwość jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej z prac wagi 3-4 w 
ciągu 14 dni roboczych od dnia oddania sprawdzonych prac. 

2. Poprawa odbywa się na zajęciach dodatkowych natomiast uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją 
napisać w uzgodnionym terminie. 

3. Jeśli uczeń nie poprawił oceny lub nie był obecny na poprawie w wyznaczonym terminie traci prawo do 
następnych poprawek.   

 VI. NAUCZANIE ZDALNE  

Podczas nauczania zdalnego obowiązuje ten sam system oceniania, co w czasie nauki stacjonarnej. Wykorzystuje się 
takie same kryteria oceniania – zarówno pracy na lekcjach, jak i zadań domowych.  

Uczeń zobowiązany jest do wykonywania zadań lekcyjnych i domowych zleconych przez nauczyciela, prowadzenia 

notatek i przysyłania ich w wyznaczonym terminie, konieczne jest uczestnictwo w zajęciach i wykazywanie 

aktywności lekcyjnej. Niewywiązywanie się z obowiązków skutkuje konsekwencjami zapisanymi w PSO (łącznie z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej). 

VII. USTALANIE OCENY ROCZNEJ 

1. Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej z zachowaniem zasad określonych w 
WSO. Dostępne na stronie szkoły w zakładce dokumenty.    

2. Zachowanie ucznia nie ma wpływu na ocenę semestralną z języka angielskiego. 
 



 


