
Zasady oceniania na lekcjach języka angielskiego (kl. 1 - 3 SP) 

 Nauczyciel: Magdalena Wygnał 

 

1. Ustalone zasady są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obowiązują nauczyciela i 

uczniów. 

2. Ocenianie bieżące odbywa się podczas zajęć. Ocenianiu podlegają wiedza, umiejętności, wysiłek 

i zaangażowanie ucznia. 

3. Uczeń może być oceniony podczas lekcji za zróżnicowane formy aktywności za pomocą oceny 

lub plusów (+). 3 plusy to ocena oznaczona cyfrą 5. Za niewykonywanie poleceń nauczyciela 

podczas lekcji uczeń otrzymuje minus (-). 3 minusy to ocena oznaczona cyfrą 1. 

a) Uczeń może otrzymać w trakcie lekcji ocenę w formie naklejki lub pieczątki za zaangażowanie, 

aktywność lub dobrze wykonane zadanie.   

4. Uczeń otrzymuje ocenę za odniesiony sukces w konkursach z języka angielskiego. 

5. Osiągnięcia edukacyjne ucznia podsumowane są przez nauczyciela w formie opisowej oceny 

śródrocznej i rocznej. 

6. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny określone zostały w osobnym dokumencie. 

7. Uczniowie mają prawo poprawić ocenę, według poniższych zasad: 

• Uczeń ma prawo poprawiać ocenę jeden raz.  

•  Nauczyciel wyznacza termin poprawy – maksymalnie 2 tygodnie od jej otrzymania  

•  Przy poprawie kryteria ocen nie zmieniają się. 

•  Ocena wpisana do dziennika jest średnią arytmetyczną ocen z testu oraz poprawy.  

8. W przypadku dłuższej absencji ucznia, nauczyciel stwarza sytuacje sprzyjające uzupełnianiu 

ewentualnych braków. W szczególnych przypadkach (długotrwała nieobecność, zauważony brak 

umiejętności) po powrocie ucznia do szkoły, nauczyciel może wyznaczyć termin oraz sposób 

sprawdzenia opanowanej wiedzy i umiejętności z zakresu materiału realizowanego podczas 

nieobecności ucznia. 

9. Uczeń w ciągu semestru może być 1 raz nieprzygotowany do zajęć (np. brak zadania domowego, 

lub brak pomocy potrzebnych do lekcji) bez konsekwencji. Uczeń zgłasza nauczycielowi 

nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Każdy kolejny brak jest zaznaczany znakiem minus (-

), trzy minusy to ocena oznaczona cyfrą 1 (ocena niedostateczna). 

10. Za właściwie wykonaną pracę domową uczeń może uzyskać ocenę. Za brak zadania domowego 

uczeń otrzymuje minus (-). Trzy minusy to ocena oznaczona cyfrą 1. 

11. Procedura uzasadniania ocen: 

• uzasadnienie oceny za odpowiedź ustną następuje bezpośrednio po zakończeniu 

odpowiedzi w obecności innych uczniów.  

•  uzasadnienie oceny za pracę pisemną polega na przyznaniu punktów za poszczególne 

zadania oraz przedstawieniu poprawnych odpowiedzi, które uczeń może porównać z własną 

pracą. Nauczyciel może (w przypadku wątpliwości ucznia lub rodziców) wskazać i omówić 

błędy lub przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) ewentualny komentarz ze 

wskazaniem błędów popełnionych przez ucznia w danej pracy.  

12. Sprawdzone i ocenione prace pisemne do końca danego roku szkolnego przechowuje 

nauczyciel. 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace 

pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego 

rodzicom lub prawnym opiekunom.  


