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Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

DLA KLASY 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 uzyskaną ocenę jeden raz, a w przypadku oceny niedostatecznej -  aż do 

momentu uzyskania oceny pozytywnej 

 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) 

 sprawdzana wiedza jest na bieżąco, uczniowie zbierają „punkty” do łącznej puli, pod koniec 

każdego miesiąca wystawiana jest ocena z odpowiedzi ustnej 

 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 (bz). 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. 

 

       

Zasady nauki hybrydowej  

– j. angielski – rok szkolny 2020/2021 

Klasa: 8 

WERSJA ONLINE: 

1. Uczeń zobowiązany jest do bycia przygotowanym na takich samych zasadach co w szkole 

( z zachowaniem prawa do „np”, „bz”. „szczęśliwego numerka”) 

2. Uczeń zobowiązany jest do bycia przygotowanym ze stacjonarnych lekcji, które 

wcześniej się odbyły ( kontynuacja materiału). 

3. Uczeń zgłasza wszelkie braki przed rozpoczęciem zajęć. 

4. Uczeń zobowiązany jest to posiadania przy sobie na biurku zeszytu przedmiotowego, 

podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń ( o ile nauczyciel nie zaleci inaczej) 

5. Uczeń powinien się podłączyć online najwcześniej na 5 min przed rozpoczęciem zajęć -  

kiedy nauczyciel już jest dostępny na streamingu ( wszelkie próby podłączenia 

wcześniej będą odnotowane uwagą negatywną do e-dziennika) 

6. PRZED zajęciami Uczeń zobowiązany jest do otworzenia plarformy Google Classroom  

przedmiot  najnowsza notatka ( przeważnie w Wordzie) i : 

a) Wydrukowania notatki lub 

b) Posiadania notatki w osobnej zakładce, aby móc uzupełniać na komputerze 

7. PO każdych zajęciach Uczeń zobowiązany jest do przesłania notatki uzupełnionej z 

lekcji do nauczyciela w celu sprawdzenia poprawności zapisu i uzupełnienia różnych 

braków na ( wybrać opcję) : 

a) e-mail: rr_05@interia.pl 

b) e-mail szkolny: rhofbauer@sp54krakow.edu.pl 

c) jako wiadomość zwrotna przypisana do zadania na platformie Opcja: „Oddaj 

zadanie” 

mailto:rr_05@interia.pl
mailto:rhofbauer@sp54krakow.edu.pl
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UWAGA:  

nieoddawanie notatek w terminie będzie odnotowywane negatywną uwagą do 

e-dziennika. 

 

 Jeżeli uczeń przez 10 dni szkolnych (pon-pt) nie odda żadnej notatki – 

automatycznie otrzymuje ocenę niedostateczną z pracy na lekcji. 

 Jeżeli uczeń oddaje niekompletne notatki ( z wybranych dni) otrzymuje 

ocenę adekwatną do swojej pracy online. 

 Jeżeli uczeń oddaje notatki regularnie, jednak zdarza mu się zapomnieć o 

max. 2 datach – dostanie przypomnienie od nauczyciela w celu uzupełniania 

brakujących dat. 

 

8. Nauczyciel w miarę możliwości odsyła sprawdzone notatki ( max. do 7 dni roboczych) – 

przeważnie jest to wcześniej. 

9. Wszelkie prace pisemne na ocenę są przeprowadzane na żywo ( z włączoną kamerką) 

przez portale quizzowe. 

10. Prace pisemne na ocenę są zapowiadane wpisem do e-dziennika na takich samych 

zasadach co w szkole. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o ocenie z prac pisemnych do 14 dni 

roboczych od daty pisania ( według statutu) – najczęściej nauczyciel oddaje prace do 5 

dni roboczych. 

12. Na końcową ocenę semestralną oraz roczną składa się praca ucznia zarówno online, jak i 

na żywo w szkole. 

13. Uczeń może być zwolniony z zajęć online TYLKO pod warunkiem, że: 

a) Jest bardzo chory  

b) Ma zaplanowaną wizytę u lekarza ( specjalisty) 

WERSJA STACJONARNA W SZKOLE: 

1. Uczeń zobowiązany jest do bycia przygotowanym  z zachowaniem prawa do „np”, „bz”, 

„szczęśliwego numerka”. 

2. Uczeń zobowiązany jest do bycia przygotowanym z LEKCJI ONLINE, które wcześniej się 

odbyły ( kontynuacja materiału). 

3. Uczeń zobowiązany jest do posiadania notatek z platformy Google Classroom – jeżeli 

wcześniej zajęcia odbywały się online. 

4. Uczeń z powodu uzasadnionych przez Rodzica nieobecności w zajęciach online 

zachowuje takie samo prawo do ilości dni do nadrobienia materiału jak jest zapisane w 

statucie szkoły. 

5. Uczeń z powodu nieuzasadnionych przez Rodzica nieobecności w zajęciach online NIE 

zachowuje żadnego prawa ilości dni do nadrobienia materiału jak jest zapisane w 

statucie szkoły – ma być normalnie przygotowany. 

 

*Wszelkie nieuregulowane kwestie regulaminu PSO są zawarte w Procedurze organizacji zdalnego 

nauczania SP54 w Krakowie   

   

 

 

         

 

 


