
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH 

 

1. Formy i sposoby oceniania wiedzy. 

Do dyspozycji nauczyciela są następujące formy oceniania: 

a) Odpowiedź ustna- 10 pkt/20pkt 

b) Test sprawdzający/Praca klasowa/Test diagnostyczny (grupy rozszerzone)-20 pkt. 

c) Sprawdzian – 10p/15p/20p – wg ustaleń nauczyciela 

d) Czytanie ze zrozumieniem-10 pkt. 

e) Słuchanie ze zrozumieniem-10 pkt. 

f) Forma pisemna- PP-10 pkt., PR-13 pkt. 

g) Kartkówka- 5 lub 10 pkt.- wg ustaleń nauczyciela 

h) Zadanie domowe- 5 lub 10 pkt. – wg ustaleń nauczyciela 

i) Aktywność i praca na lekcji- 5 lub 10 pkt. – wg ustaleń nauczyciela 

j) Inne (plakat, prezentacja, zeszyt ćwiczeń lub przedmiotowy)-5 lub 10 pkt.- wg 

ustaleń nauczyciela 

 

2. Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji. 

NP uczeń zgłasza na początku lekcji po sprawdzeniu przez nauczyciela listy 

obecności. Brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego, podręcznika jest 

równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji. Po zgłoszeniu NP uczeń zwolniony 

jest z bieżącej odpowiedzi ustnej, kartkówki, czytania zadania domowego. 

 

3. Ilość NP w semestrze: 

PP- 1 NP 

PR- 2 NP 

 

4. Zasady postępowania w przypadku nieobecności ucznia na teście 

sprawdzającym/pracy klasowej/tescie diagnostycznym 

Jeśli uczeń nie stawi się na lekcji, na której odbywa się zapowiedziana w/w forma 

wówczas otrzymuje 0 pkt. 

a) Jeśli jest to nieobecność usprawiedliwiona- po powrocie do szkoły uczeń ustala 

z nauczycielem termin napisania zaległej formy 

b) Jeśli jest to nieobecność nieusprawiedliwiona- uczeń nie ma możliwości napisania 

zaległej formy 

 

5. Możliwość poprawy oceny w semestrze. 

Nauczyciel wyznacza 1 lub 2 możliwości poprawy (w zależności od poziomu grupy) 

wybranej przez ucznia formy pod koniec każdego z semestrów. 

 

6. Minimalna liczba ocenianych form w semestrze (6 form w grupach rozszerzonych i 3 formy 

w grupach podstawowych) 

Każdy uczeń w semestrze może otrzymać punkty przynajmniej: 

a) jeden raz za odpowiedź ustną 

b) jeden raz za czytanie ze zrozumieniem 

c) jeden raz za słuchanie ze zrozumieniem 

d) jeden raz za formę pisemną 

e) jeden raz za zadanie domowe 

f) jeden raz za test diagnostyczny - w grupach rozszerzonych 

g) test sprawdzający/pracę klasową - zgodnie z przerobionym materiałem 

 

 



7. Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów ocenom szkolnym- zgodnie 

z WZO. 

Celujący- ……………………………... 

Bardzo dobry- ………………………… 

Dobry- ………………………………… 

Dostateczny- …………………………... 

Dopuszczający- ………………………... 

Niedostateczny- ………………………... 

 

8. Termin oceniania i oddawania testów sprawdzających/prac klasowych/testów 

diagnostycznych 

a) 10 dni roboczych 

 

9.W wypadku powrotu do nauki zdalnej każda grupa będzie miała w obowiązku napisać w 

szkole test podsumowujący za 30 punktów za dany okres (połowa listopada/połowa maja). 

 

10.Uczniów szczególnie zaangażowanych w udział w projektach, wymianach, debatach, 

konferencjach doceniać poprzez wpisanie dodatkowych punktów ponad podstawę (5%). 

 

11. Wszelkie inne sprawy załatwiane będą z nauczycielem przedmiotu na bieżąco 

i indywidualnie. 


