
1 
 

Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA KLASY IV-VIII 

 

 

I. Formy i częstotliwość sprawdzania osiągnięć uzyskanych przez uczniów 

 

1. prace klasowe – sprawdziany: zazwyczaj po każdym przerobionym rozdziale z 

podręcznika 

 obejmują wiedzę i umiejętności z więcej niż trzech jednostek lekcyjnych (zazwyczaj jeden 

rozdział z podręcznika lub materiał wybrany przez nauczyciela) 

 zapowiedziane minimum tydzień przed i poprzedzone powtórzeniem materiału 

 możliwość poprawy sprawdzianu w ustalonym terminie przez nauczyciela, jednak nie później 

niż  dwa tygodnie po oddaniu sprawdzianu przez nauczyciela 

 uczeń może poprawić ocenę tylko jeden raz, chyba że jest to ocena niedostateczna, którą uczeń 

może poprawiać, aż do skutku 

 maksymalną możliwą oceną do uzyskania z poprawy sprawdzianu jest ocena bardzo dobra 

 

2. kartkówki  

 mogą być niezapowiedziane, ale obejmujące materiał z maksymalnie trzech ostatnich jednostek 

lekcyjnych 

 kartkówki zapowiedziane obejmujące materiał z maksymalnie trzech ostatnich jednostek 

lekcyjnych, bądź materiał wcześniej ustalonego przez nauczyciela 

 brak możliwości poprawy uzyskanej oceny 

 

3. odpowiedź ustna w tym tworzenie oraz reagowanie na wypowiedzi ustne 

 obejmuje materiał z maksymalnie trzech ostatnich jednostek lekcyjnych, bądź materiał 

wcześniej ustalony przez nauczyciela 

 uczeń może również zostać oceniony podczas wykonywania zadań komunikacyjnych podczas 

pracy w parach lub grupach – sprawdzenie ogólnej umiejętności komunikowania się, oraz  

podczas tworzenia wypowiedzi ustnych (np. opis obrazka) 

 brak możliwości poprawy uzyskanej oceny 

 

4. prace projektowe indywidualne lub grupowe oraz prace pisemne wykonywane podczas 

lekcji 

 zapowiedziane, dotyczące wcześniej przerobionego materiału 

 brak możliwości poprawy uzyskanej oceny 

 

5. zadania domowe :  na bieżąco 

 Uczeń jest zobowiązany do wykonywania zadań domowych - w każdym okresie ma prawo do 

dwóch nieprzygotowań. Przy każdym kolejnym braku zadania domowego, nauczyciel 

odnotowuje brak w dzienniku. Braki zadań będą brane pod uwagę przy wystawianiu ocen z 

zachowania (zgodnie ze statutem). 

6. prace dodatkowe ( pisemne, ustne ) 

 o tematyce i formie ustalonej przez nauczyciela lub 

 o tematyce  i formie wybranej przez ucznia i zaakceptowanej przez  nauczyciela 

 oceny uzyskane nie podlegają poprawie 
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II. Nieprzygotowanie do zajęć 

 

 Eliminowanie sytuacji przypadkowych dzięki możliwości zgłoszenia przez ucznia braku 

przygotowania do zajęć po nieobecności  w szkole: w przypadku nieobecności do trzech dni 

uczeń może nie być przygotowany do zajęć w dniu powrotu do szkoły. W przypadku 

nieobecności trwającej od 4 dni do tygodnia uczeń ma dwa dni na uzupełnienie braków. W 

przypadku nieobecności trwającej od ponad tygodnia do dwóch tygodni uczeń ma 3 dni na 

uzupełnienie zaległości. W razie nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie poszczególni nauczyciele 

wyznaczają termin uzupełnienia braków. 

 

III. Waga ocen 

 

Oceny zdobyte przez uczniów ze sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, wypowiedzi 

ustnych,  prac projektowych i pisemnych wykonywanych podczas lekcji mają największe 

znaczenie przy wystawianiu ocen śródrocznych i końcowo rocznych.  

 

IV. Obowiązki ucznia 

Uczeń ma obowiązek przychodzić na lekcje przygotowany oraz przynosić: zeszyt przedmiotowy, 

zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik. 

 

       

         

 

 

         


