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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-8 

 

Przedmiotowe zasady oceniania z j. angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Sanoku. 

Ocenianie to proces gromadzenia informacji stanowiący integralną część procesu nauczania i uczenia się. Służy 

wspieraniu szkolnej kariery uczniów, ich motywowaniu do pracy. 

Ocenianie ma na celu: 

1. Pomóc uczniom rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe strony oraz dać im jasne wskazówki jak i nad czym 

powinni pracować. 

2. Dostarczenie informacji rodzicom o postępach, trudnościach, a także wskazanie jak i w jaki sposób dziecko 

powinno pracować. 

3. Pomóc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

4. Rozbudzenie motywacji uczenia się. 

 

I. Formy oceniania: 

➢ sprawdziany całogodzinne – od jednego do czterech w semestrze (liczbę indywidualnie ustala nauczyciel 

przedmiotu) przewidziane w rozkładzie treści nauczania, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

➢ kartkówki do 15 min. – 1-4 w semestrze (liczbę indywidualnie ustala nauczyciel przedmiotu; nauczyciel nie 

jest zobowiązany do uprzedzenia uczniów o dokładnym terminie; mogą obejmować materiał najwyżej              z 

trzech ostatnich lekcji. 

➢ odpowiedzi ustne, 

➢ zadania domowe, 

➢ prace pisemne, 

➢ ocena za prowadzenia zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń (systematyczne prowadzenie zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń 

będzie warunkiem starania się o wyższą ocenę), 

➢ prace projektowe w tym prezentacje przygotowane w grupach lub samodzielnie, 

➢ aktywność na lekcji oceniana za pomocą znaków ,,+’’ i ,,-‘’ 

Ocena śródroczna i na koniec drugiego semestru nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz ich wynikową. 

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze, przed rozpoczęciem lekcji zgłosić nieprzygotowanie do zajęć oraz dwa razy 

brak zadania, zeszytu lub podręcznika. 

Praca pisemna kontrolna jest obowiązkowa dla każdego ucznia i w przypadku nieobecności uczeń zalicza partię 

materiału objętą sprawdzianem w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela. 

Liczba ocen cząstkowych niezbędna do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej winna wynosić nie mniej niż cztery,   w 

tym przynajmniej jedna z prac kontrolnych. 

Proponowane przeliczenie procentowe na stopnie w klasach 4-6: 

90 % - 100% - bardzo dobry 

70 % - 89 % - dobry 
50 % - 69 % - dostateczny 

35 % - 49 % - dopuszczający 

0% - 34 % - niedostateczny 
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W klasach 7-8 przeliczenie procentowe odpowiednio zmienia się na: 

90 % - 100 % - bardzo dobry 

75 % - 89 % - dobry 

51 % - 74 % - dostateczny 
35 % - 50 % - dopuszczający 

0 % - 34 % - niedostateczny 

 

II. System motywacyjny (czynniki wpływające na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej): 

➢ wykonywanie dodatkowych zadań 

➢ szczególna aktywność na lekcji 

➢ osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

Systematyczne prowadzenie zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń będzie warunkiem starania się o wyższą ocenę. 

III. Zasady poprawiania stopni: 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny uzyskanej ze sprawdzianu całogodzinnego jeden raz w semestrze. Poprawa może 

mieć formę ustną lub pisemną. Poprawy należy dokonać w terminie miesiąca od chwili oddania lub wykonania pracy. 

Na koniec semestru i roku szkolnego nie przewiduje się zaliczania materiału w celu podwyższenia stopnia. 

IV. Sposób udostępniania rodzicom prac kontrolnych. 

Ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania i pracy ucznia udostępniana jest na prośbę 

rodziców (prawnych opiekunów) przez nauczyciela przedmiotu na terenie szkoły w trakcie jego dyżuru 

konsultacyjnego, lub po indywidualnym ustaleniu terminu spotkania. 

Kryteria ocen śródrocznych i rocznych znajdują się na stronie internetowej szkoły w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania - załącznik nr 2 do Statutu. 

Procedura dotycząca uzyskania oceny wyższej niż przewidywana opisana jest w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania – załącznik nr 2 do Statutu. 

Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii PPP oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb 

przez pracowników placówki). 


