
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA JĘZYKOW OBCYCH 

 

1. Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia: 

 

• Prace klasowe (testy) 

• Sprawdziany 

• Kartkówki 

• Prace domowe 

• Praca na lekcji (ćwiczenia ustne i pisemne) 

• Prace projektowe indywidualne i grupowe 

• Zeszyt 

 

2. Prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki) oceniane są wg kryterium procentowego: 

 

95% - 100% - celujący 

85% - 94% - bardzo dobry 

70% - 84% - dobry 

51% - 69% - dostateczny 

30% - 50% - dopuszczający 

< 29%        - niedostateczny 

 

3. Praca klasowa (test) – obejmuje 1 dział materiału z podręcznika. O terminie testu nauczyciel 

zawiadamia uczniów co najmniej 1 tydzień wcześniej i odnotowuje tą informację w dzienniku 

elektronicznym. 

 

Sprawdzian – praca pisemna obejmująca konkretne zagadnienia z gramatyki lub słownictwa. O terminie 

nauczyciel powiadamia uczniów 1 tydzień wcześniej. 

 

Kartkówka – krótka praca pisemna. Jest bieżącą formą kontroli wiedzy ucznia. Obejmuje materiał z 

zakresu 3 ostatnich lekcji. 

 

a) prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z usprawiedliwionych przyczyn losowych nie może jej 

napisać, to powinien to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem. 

b) Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z prac klasowych. Poprawa jest 

dobrowolna – i musi odbyć się w ciągu 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń pisze tylko jeden raz. Ocena 

z poprawy jest wpisywana do dziennika jako kolejna (a nie zamiast dotychczasowej). 

Jeżeli uczeń pisze pracę niesamodzielnie, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy i są 

o tym informowani rodzice. 

 

4. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji 3 razy w ciągu semestru, co zostaje odnotowane przez 

nauczyciela w dzienniku przed rozpoczęciem danej lekcji (obejmuje to brak pracy domowej, zeszytu, 

podręcznika, zeszytu ćwiczeń, natomiast nie obejmuje to zwolnienia z pisania zapowiedzianej pracy 

klasowej czy kartkówki), każde następne nieprzygotowanie do lekcji odnotowane jest jako ocena 

niedostateczna (np. za brak zeszytu, pracy domowej, podręcznika itp.) 

5. Aktywność – za pracę na lekcji uczeń może uzyskać plusy (6 plusów równa się ocenie celującej). 

 

 

Wagi ocen: 

Test – 10 

Sprawdzian – 8 

Kartkówka – 5 

Aktywność pracy na lekcji – 4 

Praca domowa – 3 

Projekt - 6 


