
 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY 

OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

KLASY VII-VIII 

„Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przykazywanie 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, co uczeń robi dobrze, 

co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.” 

(Dziennik ustaw poz. 1534 z dn.16.08.2017 § 12) 

1. Sprawdzanie wiadomości odbywa się poprzez: 

• Sprawdziany składające się z testów zamkniętych i zadań otwartych obejmujące dział tematyczny 

(zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem) 

• Kartkówki w formie pisemnej lub ustnej sprawdzające wiadomości z trzech ostatnich lekcji (nie 

muszą być zapowiedziane) 

• Odpowiedzi ustne 

• Ocenianie aktywności i pracy na lekcji 

• Zadania domowe 

• Projekty  

• Monitorowanie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego 

• Przygotowanie do lekcji 

 

2. Prace pisemne oceniane są według następującej skali: 

100% i zadania dodatkowe –ocena celująca 

90%-99%-ocena bardzo dobra 

75%-89%- ocena dobra 

50-74%- ocena dostateczna 

30-49%- ocena dopuszczająca 

0-29%- ocena niedostateczna 

3. Wystawianie ocen semestralnych i rocznych wynika z ocen cząstkowych, zgodnie z niżej 

wymienioną wagą. Nauczyciel uczący ma decydujący głos w związku w wystawieniem oceny 

semestralnej i rocznej 

WAGI OCEN: 

Sprawdziany: 4 

Zajęcie znaczącego miejsca w 

konkursie: 4 

Kartkówki: 2-3 

Odpowiedź ustna: 2 

Zadania domowe: 1 

Projekt: 1 

Aktywność 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Wobec uczniów z zaleceniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań 

do ich indywidualnych możliwości, powyższe kryteria obniża się, według wskazań Poradni. 

5. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia na początku zajęć nieprzygotowania i 

braku zadania domowego, bez konsekwencji. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki i prace domowe. 

6. Uczniowie, którzy nie pisali sprawdzianu mają obowiązek napisania go w wyznaczonych terminie (2 

tygodnie). 

• Uczeń otrzymuje oceniony sprawdzian, który po omówieniu na lekcji i poprawie jest do wglądu dla 

rodziców w trakcie zebrań z rodzicami. 

7. Wszystkie sprawy sporne oraz nieujęte w PZO, rozstrzygane są zgodnie z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania oraz rozporządzeniami MEN.  

8. W oparciu o PZO, na pierwszych zajęciach każdego roku szkolnego, w każdej klasie, opracowywany 

jest kontrakt. 

 

W przypadku zdalnego nauczania obowiązują następujące zasady: 

1. Sprawdzanie wiadomości odbywa się zdalnie poprzez wymienione w PZO formy, z wykorzystaniem 

dostępnych platform edukacyjnych i zasobów własnych.  

2. Nauczyciel podaje zakres materiału oraz termin wykonania zadania podlegającego ocenie, sprawdza 

je, ocenia i odsyła uczniowi informację zwrotną. 

3. Ocena obejmuje wiedzę, umiejętności, samodzielność , terminowość i systematyczność oddawanych 

prac z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia. 

4. Odpowiedź ustna może odbywać się za pomocą dostępnych komunikatorów z uwzględnieniem 

zasobów technicznych ucznia. 

5. Zmianie ulegają wagi ocen i mieszczą się w przedziale 1-2. 

6. Niewywiązanie się z zadania w terminie skutkuje wpisaniem znaku minus w dzienniku 

elektronicznym. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną w przypadku gdy uczeń pozostaje 

obojętny, nie wykazuje chęci pracy i nie ma przesłanek wskazujących na indywidualne traktowanie 

ucznia (sytuacja rodzinna, zasoby techniczne). 

7. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen w sposób i w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

Należy pamiętać, że w trakcie zdalnego nauczania, uczeń zobowiązany jest do systematycznej pracy i  

zapisywania notatek, nawet wtedy gdy nauczyciel nie prosi o ich odsyłanie do sprawdzenia. Proszę 

pamiętać, że nauka zdalna to nie tylko odsyłanie zadanych prac. Uczeń ma prawo pytać jeśli czegoś nie 

rozumie i z pewnością taką pomoc od nauczyciela otrzyma. Nauczyciel jest do dyspozycji ucznia i rodzica 

szczególnie w godzinach przewidzianych tygodniowym planem nauczania. Komunikacja odbywa się za 

pomocą e -dziennika oraz innych dostępnych komunikatorów. Szczególnie ważny jest udział dzieci w 

zajęciach online, jeśli takie są przez nauczyciela prowadzone. Nauczyciel ma prawo stawiać oceny 

niedostateczne jeśli uczniowie nie wywiązują się z odsyłania zadań w terminie. Jest to czas trudny zarówno 

dla uczniów jak i nauczycieli dlatego ważne jest wzajemne zrozumienie , szacunek a przede wszystkim 

systematyczna praca z bieżącym materiałem. 
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