
Przedmiotowy System Oceniania 

Ogólne zasady sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na lekcjach języka angielskiego 

1. Ocenie podlegają:  

• Pisemne formy sprawdzania wiedzy – sprawdziany, testy, diagnozy, kartkówki, dyktanda, 

pisemne wypowiedzi, itp. 

• Wypowiedzi ustne – wierszyki, dialogi, prezentacje, itp. 

• Praca ucznia na lekcji – aktywność, praca w parach i grupach. 

• Zadania domowe – pisemne, ustne, projekty, itp. 

2. Sprawdziany oraz testy z materiału obejmującego więcej niż trzy ostatnie lekcje będą 

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Takie formy pisemnego sprawdzania wiedzy 

będą poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

3. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. Obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich 

lekcji, znajomość słownictwa, struktur gramatycznych, zadania na bazie pracy domowej. 

4. Sprawdziany mogą być poprawiane jeden raz w formie wyznaczonej przez nauczyciela, 

pisemnej lub ustnej, oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Poprawie podlega  

ocena niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna lub dobra , przy czym w dzienniku 

widnieją zarówno oceny poprawione i otrzymane jako pierwsze. Uczeń ma na poprawę 

tydzień od momentu oddania przez nauczyciela pracy pisemnej. Uczeń sam osobiście zgłasza 

nauczycielowi chęć poprawy oceny niezadowalającej.                     

5. Uczeń, który w czasie sprawdzianu był nieobecny zobowiązany jest do napisania go w innym 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie i ma na to dwa tygodnie od momentu powrotu do 

szkoły. Termin ten może ulec wydłużeniu w związku z długotrwałą i usprawiedliwioną 

nieobecnością, np. pobyt w szpitalu. 

6. Kartkówek ze znajomości słownictwa, gramatyki oraz tych na bazie zadań domowych nie 

poprawia się. Nie można również poprawiać diagnoz. 

7. Wypowiedzi ustne – uczeń może być przepytany ze znajomości trzech ostatnich tematów, 

jest to ekwiwalent kartkówki i uczeń nie musi być o tym poinformowany wcześniej. 

8. Uczeń ma szansę zdobyć na lekcji „plusy” za aktywność oraz „minusy” za negatywną pracę na 

lekcji, jej brak lub naganny stosunek do przedmiotu, nauczyciela lub koleżanek i kolegów 

(uczeń nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie przepisuje z tablicy, nie robi zleconych zadań 

lub przeszkadza w pracy koleżankom i kolegom oraz nauczycielowi.) Za każde 5 „plusów” 

uczeń otrzymuje oceną bardzo dobrą, za każde 3 „minusy” ocenę niedostateczną, której nie 

ma możliwości poprawić. 

9. Prace domowe powinny być odrabiane systematycznie i zawsze w terminie. Nie poprawiamy 

ocen niedostatecznych za brak zadania domowego oraz jego niepoprawne wykonanie. Każde 

nieodrobione zadanie musi zostać zrobione na kolejną lekcję (nauczyciel może ponownie 

sprawdzić zadanie i je ocenić ). Uczeń ma możliwość zgłosić dwa razy w semestrze brak 

zadania domowego bez podania przyczyny i żadnych sankcji. Trzeci brak zadania skutkuje 

oceną niedostateczną. Nieodrobione zadania w ramach dwóch możliwych do zgłoszenia 

„braków zadań” należy uzupełnić zawsze na kolejną lekcję. Brak zadania należy ZAWSZE 

ZGŁASZAĆ PRZED LEKCJĄ!!! 

10. Prace domowe pisemne oddawane na kartkach i podlegające ocenie muszą być oddawane 

w terminie. Za brak pracy uczeń otrzymuje oceną niedostateczną. 

11. Uczeń może uzyskać ocenę celującą na koniec semestru/roku jeżeli opanował wszystkie 

umiejętności przewidziane w Podstawie Programowej dla danego etapu, samodzielnie 



rozwija swoje uzdolnienia, bierze udział w konkursach i ważnych oraz trudnych 

aktywnościach z języka angielskiego i osiąga w nich sukcesy oraz zdobywa oceny celujące ze 

sprawdzianów. 

12. Uczniowie klas 1-3 są oceniani wg następującej skali:  uczeń opanował materiał w stopniu 

wyróżniającym, bardzo dobrym, dobrym, zadowalającym, słabym lub uczeń nie opanował 

materiału w stopniu zadowalającym. 


