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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ROCZNE / SEMESTRALNE 

 
6. [celujący] - uczeń/uczennica wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program, bierze udział w 
konkursach i olimpiadach przedmiotowych, pracuje systematycznie, jest zawsze przygotowany/a, zawsze aktywnie 
uczestniczy w lekcji, wykonuje ćwiczenia dodatkowe (poza zadawanymi w klasie) na czas, wykonuje projekt dotyczący 
wybranego zagadnienia i potrafi go zaprezentować publicznie w klasie, czyta i zdaje dodatkową, skonsultowaną z 
nauczycielką, wybraną lekturę w języku angielskim, oceny uzyskane z prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych 
w większości powinny być równe 5, a wśród ocen cząstkowych powinny znajdować się  oceny celujące.  
 
5. [bardzo dobry] - uczennica pracuje systematycznie, jest zawsze przygotowany/a, aktywnie uczestniczy w lekcji, czyta i 
zdaje dodatkową wybraną lekturę w języku angielskim, wykonuje projekt dotyczący wybranego zagadnienia i potrafi go 
zaprezentować publicznie w klasie oceny uzyskane z  prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych w większości 
powinny być równe 5. 
  
4.  [dobry] - uczeń/uczennica pracuje zazwyczaj systematycznie, rzadko bywa nieprzygotowany/a, stosunkowo aktywnie 
uczestniczy w lekcji, oceny uzyskane z prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych w większości powinny być nie 
niższe niż 4 
 
3. [dostateczny] - uczeń/uczennica mało aktywnie uczestniczy w lekcji, dość często bywa nieprzygotowany/a, oceny 
uzyskane z prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych w większości powinny być nie niższe niż 3 
 
2. [dopuszczający] - uczeń/uczennica prawie w ogóle nie uczestniczy w lekcji, jest bardzo często nieprzygotowany/a, 
oceny uzyskane z prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych w większości powinny być nie niższe niż 2 
 
1. [niedostateczny] - uczeń/uczennica nie spełnia wszystkich wymagań podanych do oceny dopuszczającej (2) 
 

► Ocena semestralna lub roczna nie jest wystawiana wyłącznie na podstawie średniej arytmetycznej 
uzyskanych ocen, oceniany jest również stosunek ucznia do przedmiotu i nauczyciela, aktywność i praca na 
lekcji, zaangażowanie, systematyczność, frekwencja, przygotowanie do lekcji, prowadzenie notatek i obecność 
na sprawdzianach.                                                      
  

► Możliwość poprawy semestralnej oceny ‘wahającej się’ w odpowiednio wczesnym terminie. Uczeń 
powinien wówczas wykazać się wiedzą na odpowiednim poziomie. 
 

► Propozycją oceny rocznej jest ocena semestralna. Podwyższenie oceny (uzyskanie oceny wyższej, niż 
proponowana) możliwe jest gdy: 

 uczeń ma nie więcej niż 5% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach 
 ogólnie ma nie więcej niż 15% nieobecności na zajęciach 
 nie otrzymał ocen niedostatecznych wynikających z nieprzygotowań 
 zaliczał w terminie prace klasowe 
 ma prawidłowo i starannie wypełniony zeszyt ćwiczeń 
 ocena, o którą się ubiega, jest o stopień wyższa od proponowanej 
 ustala z nauczycielem zakres koniecznych zadań dodatkowych i wykonuje je w terminie. 

 
OCENA z prac pisemnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO jest wystawiana na podstawie zgromadzonych punktów 
przeliczanych na procenty.  
    
 
 kartkówki (short tests) 

 5 90% - 100%          
 4 89% - 80% 
 3 79% - 70% 
 2 69% - 60% 
 1 poniżej 60% 
 
 

klasówki (tests) 
6 98-100% 
5 90 - 97% 
4  89 - 80% 
3  79 - 70% 
2  69 - 60% 
1 poniżej 60%

   
 

 
 



 
ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

1. Uczeń/uczennica powinien/na prowadzić zeszyt przeznaczony tylko do języka angielskiego, jak 
również oddzielną teczkę na dodatkowe prace i materiały.  

2.  Na zajęcia należy zawsze przynosić swoją książkę, zeszyt i ćwiczenia + ew. dodatkowe materiały, 
chyba, że nauczyciel ustali inaczej.  

3. W semestrze należy wybrać i przeczytać jedną książkę na odpowiednim poziomie i zgłosić 
nauczycielowi gotowość rozmowy na temat przeczytanej książki. Wybór książki należy skonsultować 
z nauczycielem, a na zaliczenie przynieść ze sobą egzemplarz książki. 

4. Nauczyciel nie sprawdza pracy ucznia, który ściągał. Uczeń taki otrzymuje ocenę niedostateczną. 
5. Prace piszemy długopisem/piórem z czarnym lub granatowym atramentem/tuszem [NIE 

OŁÓWKIEM!] 
6. Dłuższe wypowiedzi pisemne [np. wypracowania] oddajemy zawsze na oddzielnych kartkach. Pisane 

na komputerze: czcionka 12, podwójna interlinia. 
7. Pod koniec drugiego semestru każdy uczeń przygotowuje prezentację na określony temat. 
8. „Nieprzygotowanie” może oznaczać brak pracy domowej, lub części pracy domowej, podręcznika, 

zeszytu, ćwiczeń lub materiałów dodatkowych rozdawanych na poprzedniej lekcji. W semestrze 
można bez konsekwencji zgłosić dwa nieprzygotowania.  Obowiązkowo trzeba nadrobić braki na 
następną lekcję. Trzecie i każde kolejne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna (czyli 1) liczona do 
średniej.  

9. NIE zgłaszamy nieprzygotowań z zapowiedzianych wcześniej kartkówek, klasówek czy innych prac 
pisemnych i ustnych. W razie jednodniowej nieobecności na kartkówce/klasówce uczeń ma 
obowiązek podejść do sprawdzianu na najbliższych konsultacjach.  

10. Obowiązkowo poprawiamy prace klasowe ocenione na 1, prace ocenione na 2 - dobrowolnie. W 
wyjątkowych przypadkach, po ustaleniu z nauczycielką/em, można poprawiać prace ocenione 
powyżej 2. Klasówki poprawiamy w ciągu 2 tygodni po ocenieniu pracy.W wyjątkowych 
przypadkach (po ustaleniu z nauczycielka/em) poprawiamy kartkówki - w ciągu tygodnia od 
wystawienia oceny. Poprawy odbywają się na konsultacjach przedmiotowych. Pod uwagę brana jest 
średnia OBU OCEN. 

 
 

 Na zajęciach obowiązują ogólnie przyjęte zasady kulturalnego zachowania: 
 
 

  Sala powinna być przygotowana do zajęć przed lekcją [czysta podłoga + czysta tablica + kreda + 
czyste biurko i krzesło nauczyciela].  Na ławkach mogą leżeć tylko przybory i podręczniki do języka 
angielskiego. Po zajęciach zostawiamy po sobie porządek. 

  NIE jemy, NIE pijemy [chyba, że za pozwoleniem], NIE żujemy gumy. 
  Podnosimy rękę, gdy chcemy o coś zapytać lub udzielić odpowiedzi 
  Przed zajęciami proszę wyłączyć i schować telefon komórkowy oraz schować wszelkie urządzenia 

muzyczne [MP3, i-Pod etc.] i zdjąć z szyi słuchawki.  
  NIE rzucamy ŻADNYMI przedmiotami.  
  Szanujemy swoją i cudzą własność. Nie niszczymy książek!!!  
  Wykorzystujemy czas na lekcji angielskiego i MÓWIMY PO ANGIELSKU. Bierzemy udział w 

dyskusjach i konwersacjach w grupach i parach. Nie udzielamy odpowiedzi „Nie wiem.” [„I don’t 
know.”] 

  Proszę codziennie w domu poświęcić przynajmniej 10 minut na powtórzenie materiału z lekcji.  
 


