
ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA OBCEGO 

 

  

I. ZASADY OGÓLNE 

 1. Zasady oceniania z języka obcego są zgodne ze szkolnymi zasadami oceniania 

obowiązującymi w  Szkole Podstawowej  im. Powstańców Wielkopolskich  w Strzałkowie. 

 2. Nauczanie języka obcego odbywa się na podstawie programu nauczania zatwierdzonego 

do realizacji w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  w Strzałkowie.  

3. Nauczyciel dostosuje formy pracy i wymagania dla uczniów posiadających opinię 

o zaburzeniu funkcji słuchowo – językowych lub orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego zgodnie z zawartymi w nich zaleceniami. 

 4. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela 

przedmiotu o zakresie wymagań z języka obcego  na określoną ocenę oraz o sposobie 

i zasadach oceniania z przedmiotu.  

5. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładny termin 

zostanie podany przez nauczyciela z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Informację 

o planowanej pracy pisemnej nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym.  

6. Sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów obejmujące bieżący 

materiał lekcyjny (trzy ostatnie - omówione przez nauczyciela lekcje) mogą być 

przeprowadzane na bieżąco bez wcześniejszej zapowiedzi.  

7. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych 

form aktywności. Prace domowe są przeznaczone dla chętnych, a uczeń za ich brak nie 

otrzymuje oceny.  

8. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i oddać uczniom sprawdziany i pisemne prace 

kontrolne w ciągu dwóch tygodni.  

  

 

 

 

 



II. ZASADY OCENIANIA  

  

1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w zasadach  oceniania.  

2.Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

przyjmuje się skalę ocen 1 – 6.  

3. Wszystkie prace pisemne sprawdzane są według skali punktowej, a punkty są przeliczane 

na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową:   

  

100% - celujący (6) 

 99,9 - 98% - bardzo dobry + (5+)  

97,9 - 89% - bardzo dobry (5)  

88,9 - 85% - dobry + (4+)  

84,9 - 73% - dobry (4)  

72,9 - 67% - dostateczny +(3+)  

66,9 - 50% - dostateczny (3)  

49,9 - 44% - dopuszczający +(2+) 

 43,9 - 31% - dopuszczający (2)  

30,9% i mniej - niedostateczny  

  

4. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest 

zobowiązany do nadrobienia zaległości w terminie ustalonym z nauczycielem. 

 5. Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbyć się  w ciągu 

2 tygodni od otrzymania oceny. Przedłużenie tego terminu jest możliwe po uzgodnieniu 

z nauczycielem. 

 6. Sprawdziany pisemne i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. Zwolniony z tego obowiązku 

może być uczeń, który nie uczestniczył w zajęciach z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności. Ilość kartkówek i zadań domowych nie jest określona i wynika z bieżącej pracy 

uczniów.  



7. Uczeń może otrzymać ocenę za szczególną aktywność na lekcji, wykonaną pracę domową 

lub zastosowanie niekonwencjonalnych, kreatywnych rozwiązań podczas wykonywanych 

zadań. 

 8. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na 

podwyższenie oceny z przedmiotu. 

 9. O ocenie śródrocznej i końcoworocznej decyduje hierarchia ważności ocen cząstkowych.  

10. Na ocenę semestralną i końcową składają się między innymi:  

a) oceny ze sprawdzianów pisemnych ( prac klasowych)  

b) oceny z kartkówek 

 c) odpowiedź ustna  

d) praca projektowa 

 e) aktywność, praca w grupie, przygotowanie do lekcji, praca domowa  

11. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania.  

12. Wszystkie sprawdzone prace pisemne są przekazywane uczniom, a za ich archiwizowanie 

odpowiedzialni są uczniowie i ich rodzice. Do przechowywania prac służy uczniom portfolio 

lub teczka.  

13. Wszystkie oceny uczniów są na bieżąco wpisywane do dziennika.  Na prośbę ucznia lub 

jego prawnego opiekuna nauczyciel zobowiązany jest do umotywowania wystawionej oceny.  

  

 


