
 
 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego klasy IV - VIII 

 
Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie 

 
I Ocenianie bieżące: 

 
Ocenie podlegają: 

 
1. Odpowiedź ustna: 

 
a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów oraz zagadnienia z nimi 

związane, w przypadku lekcji powtórzeniowej – materiał z całego działu. 
 

b. Uczeń ma prawo do zgłoszenia 1 nieprzygotowania do odpowiedzi ustnej w 
semestrze bez podawania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych lekcji 
powtórzeniowych). Uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia nieprzygotowania 
na początku lekcji. 

 
c. W przypadku dłuższej (co najmniej tygodniowej), usprawiedliwionej nieobecności 

uczeń może być zwolniony z odpowiedzi ustnej (z lekcji, na których był 
nieobecny) i ma obowiązek uzupełnić zaległości w ciągu tygodnia. 

 
d. W ocenianiu wypowiedzi ustnych stosuje się następujące kryteria: 

 
o pełność (kompletność) wypowiedzi 

o poprawność gramatyczna 
 

o dobór słownictwa  

o intonacja i wymowa 

 

2. Sprawdzian pisemny: 

 

a. Obejmuje materiał z całego działu tematycznego, zapowiadany jest z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem, może zawierać dodatkowe zadania na ocenę celującą. 

 
b. Uczeń jest zobowiązany do czytelnego wypełniania testów oraz prac pisemnych. 

Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że zapis jest nieczytelny, wówczas zapis ten zostaje 
oceniony na niekorzyść ucznia. 

 
c. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy niezaliczonego sprawdzianu w 

terminie do dwóch tygodni od oddania przez nauczyciela ocenionych prac. 
 

d. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu 
do szkoły. 

 
3. Kartkówka: 

 
a. Krótka – piętnasto, dwudziestominutowa forma pisemnego sprawdzenia wiadomości 

z trzech ostatnich lekcji lub z materiału zapowiedzianego przez nauczyciela.  
W przypadku, gdy obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji nie musi być 
zapowiedziana. 

 
b. Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie. 

 
4. Zadanie domowe: 

 

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, 
wypracowania, projektu itp. 



 
 

b. Uczeń ma prawo w ciągu semestru do dwukrotnego zgłoszenia braku zadania bez 

podawania przyczyny. Należy to zrobić na początku lekcji- nie w momencie kiedy 
nauczyciel przystępuje do sprawdzania zadania. 

 
c. Prace domowe mogą być sprawdzane w formie ustnej bądź pisemnej. 

 
d. Zadania domowe oceniane są za pomocą stopni lub plusów oraz minusów 

(w zależności od wkładu pracy ucznia). 

 
5. Aktywność/ praca na lekcji: 

 
a. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdych zajęć lekcyjnych, mieć 

przyswojoną wiedzę z trzech ostatnich tematów, mieć przy sobie podręcznik, zeszyt 

ćwiczeń oraz starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy. Wszelkie braki w tym 

zakresie należy zgłaszać na początku lekcji. Uczeń, który nie przyniósł na lekcję zeszytu 

jest zobowiązany do robienia notatek z lekcji w brudnopisie oraz przepisania ich w domu 

do zeszytu przedmiotowego. To samo dotyczy zadań wykonywanych 

w podręczniku i ćwiczeniach. 
a.1.W przypadku nauki zdalnej/ online uczeń ma obowiązek posiadać sprawny mikrofon          
(dodatkowo kamerę). 

 
b. Uczniowie wykazujący się dużą aktywnością na lekcji (udział w dyskusji, współpraca 

z nauczycielem i innymi uczniami) nagradzani są plusami. Pięć plusów składa się na 
ocenę bardzo dobrą z aktywności. 

 
c. Uczniowie nie pracujący na lekcji, nie wykonujący poleceń nauczyciela oraz nie 

przygotowani do lekcji (brak podręcznika, ćwiczeń zeszytu, zadania) mogą być 
oceniani za pomocą minusów. Trzy minusy skutkują otrzymaniem przez ucznia 
oceny niedostatecznej. 

 
d. Uczeń może otrzymać ocenę za pracę na lekcji w danym dniu. 

 
6. Prace dodatkowe/udział w konkursach przedmiotowych 

 

Na prace dodatkowe mogą składać się dobrowolnie wykonywane przez uczniów prace 
projektowe, prezentacje i itp. Oceniany jest również udział w konkursach i jego rezultaty. 
Przy ocenianiu prac projektowych oprócz kwestii merytorycznych bierze się pod uwagę 
również staranność i estetykę wykonania. 

 

7. Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 

 
• SKALA PUNKTOWA DO OCENIANIA PRAC PISEMNYCH 

 
    

% uzyskanych punktów  ocena  
    

100 + zadanie dodatkowe  celujący  
    

    

100 – 91  bardzo dobry  
    

90 – 71  dobry  
    

    

70 – 51  dostateczny  
    

50 – 35  dopuszczający  
    

    

34 – 0  niedostateczny  
     

 

II Ocenianie okresowe: 
 

• Przy wystawianiu oceny semestralnej oraz końcowo rocznej nauczyciel bierze pod 
uwagę oceny cząstkowe. Ocena okresowa nie jest wynikiem średniej 
arytmetycznej uzyskanej ze stopni cząstkowych. Największą wagę mają oceny ze 



 
 

sprawdzianów (testów), w drugiej kolejności kartkówki, odpowiedzi ustne . Pozostałe 
oceny są wspomagające. 

 
• Przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego nauczyciel bierze pod 

uwagę oceny okresowe z dwóch semestrów. 
 

• Oceny okresowe są wynikiem systematycznej pracy ucznia w ciągu całego 
semestru. W okresie bezpośrednio przed klasyfikacją semestralną bądź roczną 
nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów umożliwiających podniesienie 
proponowanej przez nauczyciela oceny. 


