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ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRZOZOWIE 

 

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

1. SPRAWDZANIE  OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO: 

 

1) Formy i metody: 

 odpowiedź ustna, 

 kartkówka (krótki, 10-15 minutowy sprawdzian pisemny pozwalający na bieżąco 

ocenić stopień opanowania struktur leksykalnych lub gramatycznych), 

 sprawdzenie wykonania zadania domowego, 

 wypowiedź pisemna, 

 ćwiczenia typu maturalnego,  

 testy typu maturalnego,  

 sprawdzian pisemny całogodzinny pozwalający ocenić stopień przyswojenia 

określonej partii materiału. 

Ocenę semestralną wystawia się na podstawie co najmniej 3 ocen. Mniejsza ilość ocen 

cząstkowych może wystąpić z przyczyn niezależnych od nauczyciela.  

2) Ustalanie oceny: 

 uczeń spełniający określone wymagania edukacyjne uzyskuje odpowiednią ocenę 

w skali od 1 do 6. W dziennikach klasowych może pojawić się znak „+” lub „-”, 

 poszczególne oceny mają różną wagę odpowiednio zaznaczoną w dzienniku 

lekcyjnym. 

Wagę niższą (tj. wagę „1”) mają oceny za: aktywność, odtwórczą pracę domową, 

odpowiedź ustną, wypowiedź pisemną, kartkówkę lub ćwiczenia typu 

maturalnego. 

Wagę wyższą (tj. wagę „2”) mają oceny za całogodzinny sprawdzian wiadomości, 

test typu maturalnego lub odpowiedź ustna z lekcji powtórzeniowej. 

 

3) Zasady wystawiania ocen: 

 WYSTAWIANIE OCEN BIEŻĄCYCH 

 sprawdzanie osiągnieć i postępów uczniów cechuje: obiektywizm, konsekwencja, 

systematyczność i jawność,   

 sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi, 

 prace klasowe zapowiadane są co najmniej na tydzień wcześniej, 

 każda praca klasowa poprzedzana jest lekcją powtórzeniową, 
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 w przypadku stwierdzenia niesamodzielności przy pisaniu pracy pisemnej, uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. Dodatkowo zostaje to 

odnotowane w dzienniku jako „łamanie postanowień Statutu Szkoły”. 

 

 WYSTAWIANIE OCENY ŚRÓDROCZNEJ I OCENY ROCZNEJ 

 ocenę śródroczną ustala się w oparciu o wszystkie oceny cząstkowe otrzymane 

przez ucznia w danym semestrze, 

 ocenę roczną ustala się w oparciu o wszystkie oceny cząstkowe otrzymane przez 

ucznia w całym roku szkolnym. 

 oceny śródroczną i roczną ustala się według następującego wzoru:  

 

K = 
                                         

                                             
 

Uczeń otrzymuje: 

 ocenę niedostateczną jeśli:  K∈ <1; 1,75> 

ocenę dopuszczający, jeśli: K∈ <1,76; 2,55> 

ocenę dostateczny, jeśli: K∈ <2,56; 3,55> 

ocenę dobry, jeśli: K∈ <3,56; 4,55> 

ocenę bardzo dobry, jeśli: K∈ <4,56; 5,55> 

 

4) Zasady zaliczania sprawdzianów na których uczeń nie był obecny: 

 uczeń nieobecny na pracy pisemnej, ale usprawiedliwiony, pisze ją w terminie 

ustalonym przez nauczyciela, 

 w przypadku ucieczki z lekcji, na którą był zapowiedziany sprawdzian uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy,  

 

5) Zasady poprawiania ocen:  

 uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu 

w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin 

ten może być przedłużony przez nauczyciela,  

 uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu całogodzinnego oraz 

kartkówki sprawdzającej opanowanie struktur gramatycznych, pod warunkiem, że 

systematycznie uczęszcza na zajęcia i nie unika pisania sprawdzianów w 

pierwszym terminie. Decyzję o możliwości poprawy podejmuje nauczyciel.  

 Uczeń, który umówi się na poprawę sprawdzianu i nie przychodzi w umówionym 

terminie (i nie jest to wynikiem choroby), traci możliwość poprawy tego 

sprawdzianu, a w przypadku kiedy tego sprawdzianu nie pisał z całą klasą i nie 

przyszedł na umówiony z nauczycielem termin, otrzymuje ocenę niedostateczny. 

 

 



3 
 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI FORM OCENIANIA: 

 

1) Prace klasowe (klasówki, testy):  

 Są zapowiedziane co najmniej tydzień przed terminem i jednocześnie wpisane do 

dziennika, 

 W razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki lub testu termin należy 

ponownie ustalić z klasą, przy czym nie obowiązuje tydzień wyprzedzenia. 

 

2) Kartkówki : 

 są formą sprawdzania wiadomości z aktualnie realizowanego działu,  

 kartkówki mogą, ale nie muszą być niezapowiedziane, 

 

3) Pisemne prace domowe: 

 uczeń ma obowiązek odrabiania zadania domowego i zaprezentowania go w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem,  

 brak zadania domowego jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej. 

 

4) Nieprzygotowania: 

 uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji  bez podania przyczyny 2 razy 

w ciągu jednego semestru. (Nie dotyczy to jednak lekcji, na które wcześniej 

zapowiedziano powtórzenie materiału – ustne bądź pisemne), 

 zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej oraz 

z pisania kartkówki niezapowiedzianej, 

 zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją nie zwalnia ucznia z udziału w bieżącej 

lekcji oraz z pisania prac klasowych i zapowiedzianych kartkówek. 

 uczeń, który ma 3 godziny nieusprawiedliwione z danego przedmiotu, traci prawo 

do zgłoszenia z niego nieprzygotowania, 

 zbiorowa ucieczka z lekcji przekreśla prawo do zwolnień z pytania do końca 

semestru, 

 zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia dopiero po wywołaniu go do 

odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczny. 

 

5) Konkursy przedmiotowe: 

 laureaci konkursów z języka angielskiego mogą otrzymać ocenę za aktywność. O 

możliwości uzyskania oceny decyduje Zespół nauczycieli języka angielskiego. 

 

6) Egzamin poprawkowy: 

 egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Ostateczny 

wynik jest sumą punktów uzyskanych z obu części egzaminu, 

 przy ocenianiu egzaminu poprawkowego stosuje się następującą skalę: 



4 
 

 

Niedostateczny 0-29% 

Dopuszczający 30-49% 

Dostateczny 50-74% 

Dobry 75-87% 

Bardzo dobry 88-99% 

Celujący 100% 

 

7) Podwyższanie oceny: 

 uczeń ma prawo do podniesienia oceny rocznej na warunkach określonych w 

Statucie Szkoły.  

 

3. PODZIAŁ PROCENTOWY OCEN: 

 

A. DLA GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO  

 

1) Prace pisemne, oceniane w systemie punktowym, przelicza się poprzez skalę procentową 

    w sposób następujący: 

    1) 100% - 90%     bardzo dobry, 

    2) 80% - 89%       plus dobry, 

    3) 70% - 79%       dobry, 

    4) 60% - 69%       plus dostateczny, 

    5) 50% - 59%       dostateczny, 

    6) 40% - 49%       dopuszczający, 

    7) 0% - 39%         niedostateczny. 

 

2) Punkty dodatkowe i ocena plus bardzo dobry oraz celujący mogą być przyznawane 

wyłącznie tym uczniom, którzy spełniają kryteria oceny bardzo dobrej. 

 

3)  Prace pisemne oceniane inaczej niż kryterium punktowym ocenia się zgodnie z zasadami 

przyjętymi przez zespół przedmiotowy. Nauczyciel ma obowiązek przedstawić te kryteria 

na początku roku. 

 

B. DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO  

 

1) Testy standardowe sprawdzające wiadomości i umiejętności z konkretnego 

materiału językowego : 

 

Niedostateczny 0-50% 

Dopuszczający 51-59% 

Dostateczny 60-73% 

Dobry 74-88% 

Bardzo dobry 89-100% 

Celujący 100% 
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osiągnięcie dodatkowych punktów jest możliwe przy dodatkowych zadaniach 

przygotowanych przez nauczyciela, przekraczających zagadnienia programowe. 

 

2) Testy odpowiadające testom maturalnym 

 

POZIOM 
PODSTAWOWY 

 POZIOM 
ROZSZERZONY 

 

Niedostateczny 0-29% Niedostateczny 0-29% 

Dopuszczający 30-49% Dopuszczający 30-49% 

Dostateczny 50-74% Dostateczny 50-68% 

Dobry 75-87% Dobry 69-87% 

Bardzo dobry 88-99% Bardzo dobry 88-95% 

Celujący 100% Celujący 96-100% 

 

Nauczyciele języka angielskiego: 

-  

 


