
Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski 

Przygotowanie do zajęć: 

Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 

( w linię lub kratkę ) oraz przybory szkolne. Nieprzygotowanie się do zajęć (brak zadań domowych, 

niegotowość odpowiedzi) należy zgłaszać nauczycielowi na początku lekcji. Nieprzygotowanie można 

zgłaszać dwa razy w semestrze. Uczeń, który nie zgłosi nieprzygotowania otrzymuje minus. Trzy minusy 

skutkują oceną negatywną, a każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną negatywną. Uczeń, który 

nie posiadał podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego zobowiązany jest do 

uzupełnienia brakujących zadań i notatek na następną lekcję. Uczniowie nieobecni na lekcji również 

zobowiązani są do uzupełnienia brakujących zadań i notatek. 

Sprawności podlegające ocenie w klasach 4-8: 

- mówienie 

- czytanie 

- rozumienie tekstu czytanego 

- rozumienie ze słuchu 

- pisanie krótkiego tekstu 

- znajomość pisowni 

- znajomość struktur gramatycznych 

- znajomość słownictwa 

- umiejętność pracy w grupie (projekt) 

- aktywność na zajęciach 

- praca w domu 

Formy oceniania postępów ucznia w klasach 4-8: 

ustne: 

- rozmowy w parach lub małych grupach sprawdzające umiejętność komunikowania sięw określonych 

sytuacjach 

- wypowiedzi samodzielne tzw. „speech” na określony temat 

pisemne: 

- test sprawdzający umiejętność czytania, słuchania, pisania i znajomość gramatyki – w miarę  

 możliwości po każdym rozdziale z podręcznika; 

- kartkówka – częstotliwość nieokreślona (dotycząca do trzech lekcji wstecz); 

- krótki paragraf  

- projekt – praca w grupie 

- aktywność – oceniana na podstawie ilości zdobytych „+” i „-” lub punktów/stopni za pracę na lekcji. 



 -  w domu – obowiązuje za każdym razem, a oceniana jest około 2 - 3 razy w semestrze. 

INSTALING – ocena o wadze 1 co tydzień, raz w miesiącu ocena o wadze 3 – sesje wystarczy wykonywać  

raz dziennie 5 razy w tygodniu aby otrzymać pozytywną ocenę. W związku z wykonywaniem na ocenę 

sesji INSTALING nie będzie kartkówek ze słownictwa. 

 Waga oceny 

LP. Narzędzia oceniania Waga 

1. Sprawdziany/prace klasowe ( leksykalne, gramatyczne) 6 

2. Sprawdziany kompetencji 4-6 

3. Kartkówki 3 

4. Odpowiedzi ustne 1-7 

5. Zajęcie miejsca w konkursach szkolnych i międzyszkolnych/olimpiadach 1-7 

6. Bieżące prace domowe  1-3 

7. Praca na lekcji /indywidualna lub grupowa, projekt 1-7 

8. Aktywność na zajęciach 1-3 1-3 

9. Pozalekcyjna forma aktywności /konkursy-bez miejsca, akademie 1-3 

10. Nieprzygotowanie do lekcji / brak zadania  1 

11. Inne  1-7 

  

Przyjmuje się następujący przelicznik procentowy do oceniania prac klasowych i sprawdzianów na 

prawach pracy klasowej:  

1) ocena celująca – 100% - 97%  

2) ocena bardzo dobra plus – 96% - 94%  

3) ocena bardzo dobra – 93% - 90%  

4) ocena bardzo dobra minus – 89% - 86%  

5) ocena dobra plus – 85% - 81%  

6) ocena dobra – 80% - 76%  

7) ocena dobra minus – 75% - 71% 

8) ocena dostateczna plus – 70% - 65%  

9) ocena dostateczna – 64% - 58%  

10) dostateczny minus – 57% - 51%  

11) ocena dopuszczająca - 50% - 36%  

12) ocena niedostateczna - 35% - 0% 

Uczeń ma możliwość poprawy oceny tylko ze sprawdzianu. W  czasie półrocza uczeń może poprawić 

nie więcej niż dwie oceny i nie później niż dwa tygodnie od otrzymania oceny. 

Oceny podlegające poprawie to oceny od 1 do 3+. Ocena z poprawy dopisana jest do ocen bieżących  

z wagą 6. 
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