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Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne ustala się wg następującej skali:  

celujący (cel) 6  

bardzo dobry (bdb) 5  

dobry (db) 4  

dostateczny (dst) 3  

dopuszczający (dop) 2 

 niedostateczny (ndst) 1 

 z możliwością podnoszenia ocen bieżących znakiem „+” (plus) i obniżenia „-„ (minus). Ocenianie prac pisemnych jest dokonywane za 
pomocą określonej punktacji zgodnej z następującymi kryteriami:  

Prace pisemne obejmujące mniejsze partie materiału lub zadania o mniejszym i średnim stopniu trudności:  

(5) 95 – 100%  

(5-) 90 - 94%  

(4+) 85 – 89%  

(4) 80 – 84%  

(4-) 75 – 79%            

(3+) 70 – 74%  

(3) 65 - 69%  

(3-) 60 - 64%  

 (2+) 55 - 59%  

 (2) 50 – 54%  

(2-) 45 – 49%  

(1) 0 – 44%  

Prace pisemne zawierające zadania o wyższym stopniu trudności:  

(6) 95 - 100%  

(5) 89 - 94%  

(5-) 84 – 88%  

(4+) 79 – 83%  

(4) 74 – 78%  

(4-) 69 – 73%  

(3+) 65 – 68%  

(3) 61 – 64% 

(3-) 57 – 60%  

(2+) 53 – 56%  

(2) 49 – 52% 

(2-) 45 – 48% 

(1) 0-44%  



Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są poprzez 45-minutowe duże prace kontrolne (sprawdziany, testy, klasówki, wypracowania),  

5-20-minutowe krótkie prace kontrolne (kartkówki), odpowiedzi ustne oraz prace i testy na platformie MyEnglishLab. Ocenie podlega 

również przygotowanie do lekcji (w tym wybrane zadania domowe), aktywność na lekcji, projekty, prezentacje, udział w konkursach z 
języka angielskiego.  

Duże prace kontrolne  

Duże prace kontrolne obejmują materiał 1-3 działów z podręcznika. Są one zapowiadane minimum na tydzień przed przewidywanym 

terminem i zapisywane w dzienniku lekcyjnym. Przeznacza się na nie 1 godzinę lekcyjną. W semestrze przewidziana jest co najmniej jedna 

duża praca kontrolna. Sprawdzone prace pozostają u nauczyciela przez rok. Uczniowie otrzymują je do wglądu na lekcji, a rodzice na 
zebraniach lub w innym umówionym wcześniej z nauczycielem terminie. Uczniowie mają prawo do poprawy tylko ocen niedostatecznych 

(innych ocen o ile nauczyciel wyrazi zgodę). Każdą ocenę niedostateczną z dużej pracy kontrolnej mogą poprawić raz w ciągu 2 tygodni od 

oddania sprawdzonych prac w podanym przez nauczyciela terminie i wybranej przez niego formie. Każda ocena z poprawy jest wpisywana 
do dziennika lekcyjnego.  

Krótkie prace kontrolne  

Krótkie prace kontrolne obejmują materiał od jednej do kilku ostatnich lekcji i sprawdzają stopień opanowania 1-3 zagadnień omawianych w 

tym czasie. Krótkie prace kontrolne nie zawsze są zapowiadane. W zależności od liczby zadań może ona trwać od 5 do 20 minut.  

Nieprzygotowania do lekcji  

Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania do lekcji w semestrze (przy 2 godzinach języka angielskiego). Nieprzygotowanie należy 

zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, po sprawdzeniu listy obecności,  w następujących sytuacjach: 

 - uczeń jest nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej; 

 - uczeń jest nieprzygotowany do niezapowiedzianej krótkiej pracy kontrolnej (nie można zgłosić nieprzygotowania do kartkówki 
zapowiedzianej);  

- uczeń nie odrobił pracy domowej (lub nie ma podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego, w którym praca domowa została 

odrobiona); 

 - uczeń nie ma podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego (w sytuacji, gdy są one niezbędne na lekcji). 

 Aktywność na lekcji  

Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plusy. Na jednej lekcji można dostać więcej niż jeden plus. Plusy są rozliczane przez każdego 

nauczyciela w odrębny sposób, o którym uczniowie są informowani na początku roku szkolnego. Za niewykonanie polecenia nauczyciela w 
czasie lekcji (np. niewykonanie ćwiczenia pisemnego, nienapisanie tekstu lub nieprzygotowanie wypowiedzi ustnej na podany temat) uczeń  

otrzymuje ocenę niedostateczną. W sytuacji, gdy nie rozumie polecenia lub ma problemy z jego wykonaniem, powinien zgłosić to 

nauczycielowi.  

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających opinie PPP (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia)  

 Zindywidualizowanie systemu wymagań i oceniania w zakresie ortografii: 

 - nie będą uwzględniane w ocenie następujące błędy (o ile błędy te nie zmieniają znaczenia wyrazu, np. „cat” i „cut”) :  

-  zmieniona kolejność liter w wyrazach, 

 - wstawione i opuszczone litery w wyrazie, 

 - błędne stosowanie lub niestosowanie znaków interpunkcyjnych  

 Liberalniejszy (niż w stosunku do innych uczniów) stosunek do popełnianych błędów leksykalnych, zwłaszcza w odniesieniu do 

trudnych, nowych lub rzadko spotykanych wyrazów. 

 Nieuwzględnianie w ocenie prac pisemnych niekształtnych liter, nieprawidłowej, nieco obniżonej czytelności pisma, 

nieumiejętności zagospodarowania przestrzeni kartki. 

 Dzielenie materiału do zaliczenia na mniejsze partie (o ile zachodzi taka potrzeba)  

 Wydłużenie czasu pisania prac pisemnych (o ile zachodzi taka potrzeba)  

Każdy przypadek ucznia z opinią PPP rozpatrywany jest indywidualnie.  

Posiadanie przez ucznia opinii PPP nie zwalnia go z sumiennej i systematycznej pracy. 

 



W związku z możliwością realizacji podstawy programowej poprzez nauczanie on-line wprowadza się 

następujące zmiany do PZO, obowiązujące w czasie zdalnej edukacji: 

1. Kartkówki zapowiadane są co najmniej 2 dni wcześniej i potwierdzane odpowiednim wpisem w dzienniku elektronicznym. 

2. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna za pracę niesamodzielną. 

3. Ocenie mogą podlegać wypowiedzi ustne uczniów podczas sesji lekcyjnych na platformie Microsoft Teams. 

4. Uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć. 

5. Uczniowie maja prawo do jednej poprawy pracy, projektu, kartkówki, również w sytuacji,  kiedy mieli trudności techniczne z ich 

realizacją. 

6. Inne wytyczne regulują statut szkoły i bieżące zarządzenia dyrektora. 

 

 

 


