
ZASADY PRACY, WYMAGANIA I SPOSÓB OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO i NIEMIECKIEGO 
W KLASACH IV – VIII  w roku szkolnym 2022/23 

 
1. W czasie roku szkolnego oceniane będą: 

• sprawdziany 

• kartkówki  

• prace domowe (pisemne i ustne)  

• umiejętność komunikacji i wymowa,  

• projekty: grupowe lub indywidualne; 

• zadania z wykorzystaniem aplikacji 

• aktywność 
2. Wszystkie powyższe formy oceniania przewiduje się zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) lub on-line- do wyboru 

przez nauczyciela. 
3. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji (podręcznik i ćwiczenia, praca domowa, powtórzone trzy ostatnie 

lekcje) 
4. Jeżeli uczeń jest nieprzygotowany do zajęć (bez względu na przyczynę) zgłasza fakt nieprzygotowania na początku 

lekcji. Brak zgłoszenia skutkuje ocena niedostateczną. 
5. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji trzy razy w półroczu (j. angielski, j. niemiecki) jeden raz w (innowacja j. 

niem.) . Za każde następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną.  
6. Nie uznaje się nieprzygotowania do zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów czy kartkówek. 
7. Jeżeli uczeń był nieobecny (choroba, zawody, wyjazd itp.) jego obowiązkiem jest uzupełnić zeszyt i ćwiczenia oraz 

materiał na następną lekcję (lub w ciągu pierwszego tygodnia pobytu w szkole jeżeli nieobecność w szkole trwała dłużej 
niż tydzień). 

8. Prace terminowe: prace pisemne, prezentacje, projekty, zadania on-line - oddane/odesłane w drugim terminie = jedna 
ocena niżej. Prace nieoddane/ nieodesłane = ocena niedostateczna. 

9. Nauczyciel zapowiada sprawdzian tydzień wcześniej i wpisuje go do dziennika elektronicznego. Przed sprawdzianem 
nauczyciel robi min. jedną lekcję powtórzeniową.  

10. Oceny za sprawdziany będą wyrażane w stopniach oraz w %. 

• Ocena celująca (6)             96% - 100% 

• Ocena bardzo dobra (5)     86% -  95% 

• Ocena dobra (4)                  76% - 85% 

• Ocena dostateczna (3)        51% - 75% 

• Ocena dopuszczająca (2)   30% - 50% 

• Ocena niedostateczna (1)   29% i poniżej 
11. Obowiązująca skala ocen: 6, 6-,5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 1. 
12. Uczeń może poprawić każdy sprawdzian, z którego otrzymał ocenę niedostateczną, w terminie i formie ustalonej z 

nauczycielem. Do klasyfikacji liczona jest lepsza ocena przy poprawie jednego sprawdzianu oraz średnia ocen, jakie 
uczeń uzyskał za sprawdzian i jego poprawę w przypadku poprawy kolejnych sprawdzianów. Każdy sprawdzian można 
poprawić jeden raz. 

13. Uczeń ma prawo do poprawy w każdym półroczu jednego wybranego sprawdzianu, z którego uzyskał ocenę wyższą niż 
ocena niedostateczna. Do klasyfikacji liczona jest wyższa z ocen jaką uczeń uzyskał. Poprawa odbywa się w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem. Termin poprawy jest tylko jeden. 

14. Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie czy kartkówce –ma obowiązek napisać sprawdzian/kartkówkę na 
następnej lekcji. W przypadku dłuższej nieobecności termin ustalaniu jest indywidualnie z nauczycielem. 

15. Jeżeli uczeń ściąga na sprawdzianie lub kartkówce otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 
16. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia testów oraz kartkówek w ciągu 2 tygodni. Dopuszcza się wydłużenie tego 

okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela w szkole/ procedurami sanitarnymi. 
17. Sprawdziany są do wglądu ucznia i jego rodziców i znajdują się u nauczyciela. Są przechowywane do końca roku 

szkolnego. 
18. Nauczyciel może zrobić bez zapowiedzenia kartkówkę z 3 ostatnich lekcji. 
19. Nauczyciel może oceniać uczniów również plusami i minusami za różne formy pracy: 6 plusów oznacza ocenę celującą, 

a 6 minusów ocenę niedostateczną. 
20. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. W klasach IV – VIII ma zastosowanie średnia 

ważona (zgodnie ze Statutem Szkoły) i przedstawia się następująco: 
 

WAGA FORMY AKTYWNOŚCI – wersja tradycyjna i on-line 

3 sprawdzian, duży projekt, laureat lub finalista konkursów międzyszkolnych, 
rejonowych, miejskich, wojew., ogólnopolskich 

2 kartkówka, odpowiedź ustna i wypowiedź pisemna, testy ćwiczebne i próbne 
(obowiązkowo wpisywane do dziennika), laureat lub wyróżnienie konkursów 
szkolnych 

1 praca domowa, aktywność, wykonywanie ćwiczeń na lekcji, prezentacje, 
projekty, plakaty 

 
21. O wadze pozostałych form aktywności nieujętych w tabelce decyduje nauczyciel. 
22. Uczniowie z opiniami lub orzeczeniami z PPP będą pracować oraz będą oceniani zgodnie z zaleceniami Poradni. 
23. O przydziale ucznia do grupy językowej decydują nauczyciele zgodnie ze szkolnym regulaminem sposobu dzielenia na 

grupy językowe w oddziałach IV-VIII. 
 


