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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA KLAS IV-VIII 

ZSS NR 1 W KRUSZWICY  

OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓL NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

ZASADY  OCENIANIA 

•    Uczeń będzie uzyskiwał ocenę  z następujących umiejętności i wiadomości: 

          - mówienie 

          - pisanie 

         -  słuchanie 

          - czytanie 

         -  gramatyka 

         -  słownictwo 

         -  praca na lekcji 

         - praca dodatkowa ( konkursy, projekty ) 

 

• Formy sprawdzania umiejętności: 

- test pisemny obejmujący systemy języka/gramatykę, słownictwo, ortografię  

- test sprawdzający umiejętność słuchania ze zrozumieniem (może być połączony z testem 

gramatyczno-leksykalnym lub czytania ze zrozumieniem) 

- zadanie - komponowanie zwartej wypowiedzi pisemnej 

- wypowiedzi ustne w formie monologu lub dialogu 

- kartkówki obejmujące niewielkie partie materiału 

- pisemne prace domowe 

 

 

• Nieobecność na lekcji 

Jeżeli zdarzy się jednorazowa nieobecność ucznia na lekcji, uczeń zobowiązany jest odpisać notatki, 

uzupełnić wykonywane podczas danej lekcji ćwiczenia (nie dotyczy ćwiczeń słuchania ze 

zrozumieniem) i odrobić zadanie domowe. W przypadku dłuższych uzasadnionych nieobecności, uczeń 

nadrabia zaległości po uzgodnieniu harmonogramu z nauczycielem. 

 

 

• Nieobecność podczas sprawdzania wiadomości i umiejętności 

Jeżeli zdarzy się jednorazowa nieobecność w dniu pisemnej bądź ustnej formy sprawdzania 

umiejętności i wiadomości (odpowiedzi, testy), uczeń zobowiązany jest do przystąpienia do testu lub 

odpowiedzi w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. W przypadku dłuższych 

uzasadnionych nieobecności, uczeń nadrabia zaległości po uzgodnieniu harmonogramu z nauczycielem. 

 

• Zadania domowe 

Uczeń, który nie odrobił pracy domowej ma obowiazek uzupełnienia braku zadania na następną lekcję. 

 

• Poprawianie ocen 

Uczeń może poprawić  oceny niedostateczne w terminie i formie określonej  prez nauczyciela przedmiotu. 

Obowiązuje jedno podejście do poprawy każdej oceny niedostatecznej. 

 

 

• Zasady informowania o ocenach 

Oceny bieżące są jawne, wpisywane do e-dziennika. O grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej - 

semestralnej i końcoworocznej – uczeń i jego rodzic jest powiadamiany przez e-dziennik z 

wyprzedzeniem 30 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
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• Warunki klasyfikowania 

Warunkiem klasyfikowania jest obecność ucznia na co najmniej 50% jednostek lekcyjnych i uzyskanie 

co najmniej czterech ocen bieżących w semestrze. 

 

 

 

 

 

 

 


