
Przedmiotowy System Oceniania 

z języka angielskiego w klasie V 

 

 Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen 

cząstkowych uzyskanych w danym semestrze/roku (w trzystopniowej skali wag). Uwzględniając pracę 

ucznia i jego przygotowanie do lekcji w danym semestrze nauczyciel ma prawo wystawić mu ocenę 

wyższą niż wskazuje uzyskana średnia ważona. 

I. Formy pracy podlegające ocenie: 

1. Testy/sprawdziany podsumowujące poszczególne rozdziały (waga 3) - zapowiadane 

minimum 7 dni wcześniej poprzedzone lekcją powtórzeniową. W przypadku nieobecności 

ucznia na teście jest on zobligowany do napisania go w terminie 2 tygodni, w przeciwnym 

razie uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

2. Kartkówki obejmujące materiał nie więcej niż z trzech ostatnich lekcji (waga 2).  Nauczyciel 

nie ma obowiązku ich wcześniejszego zapowiadania. W przypadku nieobecności ucznia 

na kartkówce jest on zobligowany do napisania jej w terminie 2 tygodni, w przeciwnym razie 

uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

3. Odpowiedź ustna (waga 2). Zakres sprawdzanego materiału to maksymalnie trzy ostatnie 

lekcje. 

4. Aktywność/praca na lekcji (waga 1). Uczniowie za pracę na poszczególnych lekcjach 

otrzymują plusy lub  minusy jeśli uczeń unika pracy na lekcji i nie stosuje się do poleceń 

nauczyciela.  Po uzbieraniu pięciu plusów uczeń otrzymuję ocenę bardzo dobrą, natomiast po 

uzbieraniu pięciu minusów ocenę niedostateczną.  

5. Zadania domowe (waga 1). Uczniowie za odrabianie prac domowych otrzymują plusy. 

Po uzbieraniu pięciu plusów uczeń otrzymuję ocenę bardzo dobrą. W przypadku 

nieodrobienia zadania domowego uczeń otrzymuje minus, uzbieranie trzech minusów 

skutkuje otrzymanie oceny niedostatecznej. W przypadku obszerniejszych zadań domowych 

(np. wypowiedź pisemna) jest możliwość bezpośredniego otrzymania oceny cząstkowej 

(ciągle waga 1). 

6. Prace projektowe (waga 2). Mogą być one wykonywane samodzielnie lub w grupach. 

7. Udział w konkursach szkolnych dot. języka angielskiego (waga 2). 

8. Udział w konkursach międzyszkolnych dot. języka angielskiego (waga 3). 

II. Zasady poprawiania ocen: 

1. Uczeń ma prawo do poprawy tylko oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, kartkówki oraz 

odpowiedzi ustnej w czasie ustalonym wcześniej z nauczycielem. 

2. Uczeń poprawia sprawdzian tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej. 

3. Uczeń nie otrzymuje poprawionego sprawdzianu, będzie on przechowywany u nauczyciela i 

możliwy do wglądu. 

 

 W każdym semestrze uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania 

bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji. Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia 

z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki oraz zadania domowego, natomiast nie zwalnia 

z zapowiedzianych prac pisemnych.  

III. Kryteria oceniania prace pisemnych 

 Prace pisemne (kartkówki i sprawdziany) oceniane są według następującej skali:  
 

   100-99% - celujący 

   98-90% - bardzo dobry 

   89-75% - dobry 

   74-50% - dostateczny 

   49-30% - dopuszczający 

   29-0% - niedostateczny 
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