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Przedmiotowe Zasady Oceniania Uczniów  

z Języków Obcych 

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia zawarte są w Zasadach 

Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów w Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

1. Wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w okresie, pod względem rzeczowości 

stosowania języka obcego, umiejętności formułowania wypowiedzi). 

Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, 

w przypadku lekcji powtórzeniowych, z całego działu. 

2.  Prace klasowe, przeprowadzane są po zakończeniu danej partii materiału, mogą 

zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą. Nauczyciel informuje 

uczniów o planowanej pracy klasowej najpóźniej na tydzień przed jej terminem. 

3. Kartkówki (do 15 min) obejmujące maksymalnie  materiał z trzech ostatnich 

lekcji, nie muszą być zapowiadane. 

4. Nieprzygotowanie do lekcji – w przypadku nieuzasadnionego nieprzygotowania 

do lekcji uczeń otrzymuje znak „|”. W okresie dozwolone są dwa 

nieprzygotowania w klasach mających dwie godziny języka obcego w tygodniu. 

Przy większej ilości godzin, ilość dopuszczonych nieprzygotowań zwiększa się i jest 

równa przy 3 godzinach trzem nieprzygotowaniom.   

5. Aktywność na lekcji - uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi trzy 

plusy. Gdy uzyska ich mniej, na koniec roku szkolnego zostają one ewentualnie 

(z korzyścią dla ucznia) zamienione odpowiednio przy dwóch plusach na ocenę 

dobrą, a przy jednym na dostateczną. W przypadku dużej aktywności na lekcji 

uczeń może otrzymać kilka ocen bardzo dobrych. 

6. Prace dodatkowe, schematy, plansze, rysunki, projekty i inne. 

W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się 

skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:  

1. 100% - poziom umiejętności oznaczony cyfrą 6; 
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2. powyżej 90% - poziom umiejętności oznaczony cyfrą 5; 

3. 75-90 % - poziom umiejętności oznaczony cyfrą 4; 

4. 51-74 % - poziom umiejętności oznaczony cyfrą 3; 

5. 31-50% - poziom umiejętności oznaczony cyfrą 2; 

6. 0-30% - poziom umiejętności oznaczony cyfrą 1. 

Każda ocena zawiera w sobie wymagania z poprzedniej kategorii wymagań. 

Nauczyciel może dodać „+”(plus) lub „-”(minus) przy znaku cyfrowym, przy jego 

górnej lub dolnej granicy procentowej. 

 Dodatkowego oznaczenia „+” nie stosuje się przy stopniu celującym (6), 

a oznaczenia „-„ przy stopniu niedostatecznym (1). 

 Oceny z prac klasowych wpisuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem 

czerwonym, dopuszcza się wpisywanie kolorem zielonym ocen z kartkówek. 

 Ocena z pracy klasowej ma przypisaną wagę 3, a z kartkówek 2. 

 Uczeń uzyskuje ocenę celującą w przypadku gdy osiągnie 100% punktów. 

 Prace klasowe są obowiązkowe. 

 Sprawdzanie i ocenianie prac kontrolnych przez nauczyciela nie może trwać 

dłużej niż dwa tygodnie. 

 Uczeń nieobecny na pracy klasowej z powodu dłuższej choroby lub uczeń 

przebywający na kwarantannie pisze ją po przybyciu do szkoły w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem w trakcie lekcji lub jeśli warunki na to nie 

pozwalają na zajęciach wyrównawczych lub po skończonych zajęciach, 

w terminie nie dłuższym niż 2 tyg. 

 Uczeń ma możliwość poprawienia oceny z prac pisemnych  (prace klasowe 

i kartkówki) jeden raz w terminie nie dłuższym niż tydzień, ustalonym 

z nauczycielem. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. 

W dzienniku do średniej ocen liczona jest wyższa ocena, druga ocena widnieje 

w nawiasie. 

 Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie 

być oceniany w pierwszym dniu po powrocie do szkoły. 
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 Po każdej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał realizowany 

w czasie jego nieobecności. Po nieobecności powyżej  

1 tygodnia uczeń ma tydzień na uzupełnienie materiału (notatki w zeszycie, prace 

domowe i zeszyt ćwiczeń). 

 Sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe są udostępniane do wglądu 

uczniowi na lekcji, a jego rodzicom podczas zebrań rodziców lub podczas 

indywidualnych konsultacji. Dopuszcza się możliwość udostępnienia pracy 

klasowej do domu pod warunkiem jej zwrotu na następnej lekcji z podpisem 

rodzica. 

 Nauczyciel przechowuje prace klasowe do końca roku szkolnego. 

 W przypadku nieobecności ucznia w czasie wykonywania prac podlegających 

ocenie przez nauczyciela zapisuje się w dzienniku symbol „nb” (nieobecny). 

Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić materiał realizowany 

w czasie jego nieobecności. 

 Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej dokonujemy na podstawie ocen 

cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z prac klasowych 

i kartkówek, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są 

wspomagające. 

 Ocena śródroczna i roczna nie musi być średnią ocen bieżących. Przy ustalaniu 

oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę śródroczną. 

 Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

 W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce 

lub ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi dostosowuje się wymagania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, uwzględniając zalecenia Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej 

Sposoby informowania uczniów: 

 Na pierwszej godzinie lekcyjnej w nowym roku szkolnym zapoznajemy 

uczniów z przedmiotowymi zasadami oceniania. Wymagania na poszczególne 

oceny udostępniamy uczniom. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane 
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kryteria.  

 Na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej należy 

poinformować rodziców w formie pisemnej o zagrożeniu roczną oceną 

negatywną z przedmiotu. 

 Nie później niż na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców w formie pisemnej 

w zeszycie o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z przedmiotu.  

Jeżeli rodzic nie potwierdzi swoim podpisem, że zapoznał się z informacją, 

nauczyciel jest zwolniony z obowiązku poinformowania rodziców 

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z przedmiotu. 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny rocznej 

klasyfikacyjnej z języków obcych są zgodne z §96 Statutu Szkoły . 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły stosuje się zasady zdalnego 

nauczania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 12. 


