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I. CELE OCENIANIA: 
 

Ocenianie: 

1. Informuje o poziomie osiągnięć, postępów, sukcesach i specjalnych predyspozycjach 

oraz uzdolnieniach uczniów. 

2. Wdraża do samooceny i stopniowej samodzielności w uczeniu się języków obcych. 

3. Jest pomocne w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

4.  Udziela wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.  

5. Motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce. 

6. Dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

7. Jest podstawą do planowania i organizowania przez nauczycieli odpowiednich metod 

pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

8. Rozwija poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości. 

 

 

II. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 

 
1. Formy oceniania: 

1) sprawdziany pisemne, testy; 

2) kartkówki; 

3) dodatkowe prace, zadania; 

4) odpowiedzi ustne; 

5) prace domowe; 

6) zeszyt ćwiczeń, karty pracy; 

7) aktywność na lekcji; 

8) dialog; 

9) prezentacje, projekty; 

10) udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, kuratoryjnych 

2. W ocenianiu bieżącym stosuje się oceny cyfrowe: 

1) ocena celująca – 6 

2) ocena bardzo dobra – 5 

3) ocena dobra – 4 

4) ocena dostateczna – 3 

5) ocena dopuszczająca – 2 

6) ocena niedostateczna – 1 
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3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” (przy ocenach 1, 2, 

3, 4, 5) , „-” (przy ocenach 2, 3, 4, 5, 6) , np., bz., nb. Znaki te oznaczają: 

1) ”+” – podwyższenie oceny o pół stopnia, jeżeli znak jest za oceną lub pozytywnie 

ocenioną aktywność ucznia na zajęciach;  

2) „-„ – obniżenie oceny o pół stopnia, jeżeli znak jest za oceną lub negatywnie 

ocenioną aktywność ucznia na zajęciach;  

3) np.- zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć (na przykład brak zeszytu ćwiczeń, brak 

kart pracy, brak potrzebnych do lekcji materiałów, nieznajomość materiału z 

ostatniej lekcji); 

4) bz. – brak zadania; 

5) nb – nieobecność w czasie pracy pisemnej lub w czasie, kiedy wykonywane są 

inne zadania przez uczniów całej klasy. 

4. Ocenom z poszczególnych aktywności przypisano następujące wagi: 

1) Sprawdzian pisemny, test – 5;  

2) Aktywność w czasie zajęć – 5 (5 plusów ocena bardzo dobra, 4 plusy ocena dobra 

itd.) 

3) Prezentacje, projekty –  5  

4) Udział w konkursach międzyszkolnych, kuratoryjnych– 5 

5) Odpowiedź ustna – 4;  

6) Kartkówka – 4   

7) Dialog - 3 

8) Zadanie domowe – 3 

9) Kontrola ćwiczeń - 2 

10) Zeszyt - 1 

 

 

III.   ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 
1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie. 

2. Ocenianie jest systematyczne, jawne, obiektywne i zgodne z wymaganiami 

programowymi. 

3. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 
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• wypowiedzi ustne – obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w 

przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu; 

• wypowiedzi pisemne:  

a) kartkówki – bieżące sprawdziany (do 20 min.) polegające na sprawdzeniu 

wiadomości i umiejętności z 1 – 3 ostatnich lekcji, nie muszą być 

zapowiedziane                            

b) sprawdziany (test) – przeprowadzane po zakończeniu działu, zapowiedziane 

tydzień wcześniej; 

• zadania domowe;  

• aktywność na lekcji. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

       a)   częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi; 

      b)   poprawne wnioskowanie; 

c) aktywną pracę w grupie; 

• wykonywanie dodatkowych zadań - przygotowanie środków dydaktycznych,    

prowadzenie obserwacji, twórcze rozwiązywanie problemów, wykorzystanie 

różnorodnych źródeł poszerzania wiedzy, posługiwanie się wiedzą w praktyce   

4. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według 

następujących zasad: wszystkie sprawdziany – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania. 

Kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe – nie podlegają poprawie. 

5. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do poprawy. 

6. Prace klasowe sa obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą w terminie ustalonym  

z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w wyznaczonym 

drugim terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na lekcji, na której 

uczeń jest obecny. 

7. Uczeń ma prawo do jednokrotnego (przy 1 godzinie tygodniowo), dwukrotnego (przy 

2 godzinach tygodniowo) lub trzykrotnego (przy 3 godzinach tygodniowo) w ciągu 

semestru zgłoszenia, że jest nieprzygotowany do lekcji z określonych obszarów 

aktywności- rozumiemy przez to: brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak 

pomocy potrzebnych do lekcji,  niegotowość do odpowiedzi. Po wykorzystaniu limitu 

określonego powyżej uczeń za każde następne nieprzygotowanie  otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

8. Przewidywaną ocenę śródroczną lub roczną nauczyciel podaje uczniowi na miesiąc 

przed klasyfikacją. 
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9. Oceny klasyfikacyjne  (także przewidywane) ustala nauczyciel na podstawie 

zgromadzonych ocen bieżących, którym przyporządkowano odpowiednie wagi oraz 

biorąc pod uwagę średnią ważoną. 

10.  Mogą wystąpić odstępstwa jeżeli uczeń miał liczne nieobecności i nie mógł być 

oceniony z tych aktywności, z których zostali ocenieni inni uczniowie tego oddziału. 

11. Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości 

zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części 

materiału. 

12. Jeżeli przewidywana ocena śródroczna lub roczna jest oceną niedostateczną, 

nauczyciel ma   obowiązek poinformować o niej ucznia i jego rodziców (opiekunów 

prawnych) na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. 

13. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

zgodnie z trybem i warunkami określonymi w Statucie Szkoły. 

14. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi 

w Statucie Szkoły. 

 

 


