
 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Języki obce 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie formy  aktywności ucznia. 

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru: 

- minimum 6 ocen (przy czterech godzinach tygodniowo) 

- minimum 5 ocen (przy trzech godzinach tygodniowo) 

- minimum 4 oceny (przy dwóch godzinach tygodniowo) 

- minimum 3 oceny (przy jednej godzinie tygodniowo) 

4. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

5. Sprawdziany zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a zakres 

sprawdzanych umiejętności oraz wiadomości podawany jest w dzienniku elektronicznym 

lub w formie pisemnej dla każdego z uczniów. 

6. Kartkówki (najwyżej z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiedziane. 

7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie, kartkówce, odpowiedzi ustnej musi zaliczyć obowią-

zujący materiał w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym niż dwa tygodnie 

od powrotu do szkoły. 

8. Uczeń może poprawić dwie oceny ze sprawdzianów plus dodatkowo 2 oceny z kartkó-

wek i innych aktywności w ciągu semestru. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ter-

minie ustalonym przez nauczyciela, aczkolwiek nie później niż w ciągu dwóch tygodni od 

otrzymania oceny. Uczeń poprawia wybraną ocenę tylko raz. 

9. Przy poprawianiu  prac klasowych, sprawdzianów oraz kartkówek, kryteria ocen zmie-

niają się następująco: do dziennika wpisywana jest ocena wyższa obniżona o jedną wagę. 

10. Uczeń, który  opuścił lekcję/lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, 

zapisach lekcyjnych i pracach domowych (uzupełnić ćwiczenia, prace pisemne oraz przy-

gotować wypowiedzi ustne). W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień, termin uzu-

pełnienia braków należy ustalić z nauczycielem. 

11. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji: 

raz w semestrze – przy jednej godzinie tygodniowo, 

dwa razy w semestrze – przy dwóch i trzech godzinach w tygodniu. 

Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Jako nieprzygotowanie traktu-

je się: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak podręcznika, zeszytu bądź 

zeszytu ćwiczeń. 



 

 

12. Przed końcem każdego semestru uczeń otrzymuje jedną ocenę za aktywność. Najlep-

szą jest ocena celująca (jeśli uczeń nie miał innych nieprzygotowań oprócz dwóch wymie-

nionych w punkcie 11). Przy dodatkowym nieprzygotowaniu uczeń otrzymuje ocenę bar-

dzo dobrą, przy dwóch – dobrą, przy trzech i więcej – dostateczną. 

13. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom kartkówki, sprawdziany oraz 

inne prace pisemne w terminie od dwóch do trzech tygodni od ich napisania, w zależności 

od liczebności klasy oraz od dnia napisania tej pracy. W sytuacjach losowych można wy-

dłużyć termin oddania prac – o czas nieobecności nauczyciela lub o okres trwania świąt i 

ferii. Prace pisemne z wagą 5 będą zawierały załączone przez nauczyciela pisemne uza-

sadnienie oceny. 

14. Uczeń, który korzysta z niedozwolonych pomocy podczas pisania sprawdzianów, 

kartkówek oraz innych prac pisemnych, otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości 

jej poprawy. 

15. Za aktywność w czasie lekcji uczeń może zostać nagrodzony plusem. Każde 3 plusy 

to ocena bardzo dobra, 4 plusy to ocena celująca. Za otrzymanie 3 minusów uczeń otrzy-

muje ocenę niedostateczną. 

16. Sprawdziany i kartkówki nauczyciel przechowuje przez cały rok szkolny. 

17. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów i kartkówek zali-

czeniowych. Na pięć dni przed wystawieniem ocen semestralnych uczniowie nie piszą już 

żadnych prac kontrolnych. 

18. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

19. Wszystkie sprawy sporne, które nie zostały ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie                       

z WZO. 

 

WYSTAWIANIE OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych nauczyciel bierze pod uwagę: 

- oceny za sprawdziany, prace projektowe, udział w konkursach 

- oceny za wypowiedzi ustne, kartkówki 

- oceny za prace pisemne: opis, opowiadanie, recenzja, sms, e-mail, pocztówka, notatka,  

ogłoszenie, zaproszenie 

- oceny za prace domowe 

- postępy ucznia i wkład pracy w stosunku do zdolności i warunków domowych ucznia 

- wykonanie zadań dodatkowych 

- prowadzenie zeszytu 



 

 

Ocena semestralna wynika z przeliczenia wag ocen cząstkowych według zasady: waga 6 

za ocenę śródroczną, waga 5 za sprawdziany, udział w konkursach, waga 3 za odpowie-

dzi 

i kartkówki, waga 2 za inne aktywności ucznia (praca domowa, zadania w ćwiczeniach, 

projekt, aktywność, zeszyt, dodatkowa praca pisemna). Na ocenę roczną uczeń pracuje 

przez cały rok i jest to ocena z całego roku pracy ucznia. Jeżeli uczeń nie zgadza się z 

oceną wystawioną przez nauczyciela, może złożyć podanie o egzamin komisyjny. 

 

Prace pisemne oceniane są punktowo, a punkty przelicza się następująco: 

0% - 29% - ocena niedostateczna 

30% - 50% - ocena dopuszczająca 

51% - 69% - ocena dostateczna 

70% - 88% - ocena dobra 

89% - 96% - ocena bardzo dobra 

97% - 100% - ocena celująca 

W przypadku ucznia z opinią o dysfunkcjach: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, błędy                        

w pisowni nie wpływają na ocenę (o ile wyraz napisany zostanie w takiej formie, w jakiej 

powinien być wypowiedziany). W miarę możliwości uczeń z dostosowaniem wymagań lub                     

z w/w dysfunkcjami odpowiada ustnie zamiast pisać kartkówki ze słówek. 

Dla tych uczniów nauczyciel może przygotować dostosowany sprawdzian bądź kartkówkę. 

W przypadku pisania przez ucznia z dysfunkcjami lub, dla którego należy dostosować 

wymagania zwykłej pracy kontrolnej, nauczyciel stosuje następującą skalę oceniania: 

0% - 19% - ocena niedostateczna 

20% - 39% - ocena dopuszczająca 

40% - 54% - ocena dostateczna 

55% - 70% - ocena dobra 

71% - 89% - ocena bardzo dobra 

90% - 100% - ocena celująca 

 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel według następującej skali:          

         Średnia ważona                   Stopień 



 

 

             5,51 – 6,00                    - celujący 

             4,70 – 5,50                    - bardzo dobry   

             3,70 – 4,69                    - dobry 

             2,70 – 3,69                   - dostateczny 

              1,70 – 2,69                   - dopuszczający 

              1,00 – 1,69                   - niedostateczny 

POWIADAMIANIE RODZICÓW O OCENACH UCZNIÓW 

Powiadamianie rodziców odbywa się poprzez wpisywanie bieżących ocen ucznia do elek-

tronicznego dziennika szkolnego. Sprawdzone i ocenione prace pisemne zostają u nau-

czyciela przedmiotu. Rodzice mają prawo do wglądu do w/w prac swojego dziecka pod-

czas indywidualnych rozmów z nauczycielem. 


