KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
KLASY IV – VIII
I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych jest zgodne z Rozporządzeniem Ogólnym Ministra Edukacji Narodowej oraz
postanowieniami Statutu Szkoły nr 41 dotyczącymi oceniania uczniów.







II.
OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI
odpowiedzi ustne (opowiadania, wierszyki, piosenki, czytanie, tłumaczenie, dialogi, odgrywanie
scenek, itp.)
prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki)
aktywność (konkursy językowe)
projekty, prace zespołowe na lekcji
zadania domowe
zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń

III.
KRYTERIA I SPOSOBY OCENIANIA
1. Odpowiedzi ustne
 poprawność i zawartość merytoryczna
 poprawność językowa i gramatyczna
 poprawność wymowy
 płynność wypowiedzi
2. Prace pisemne
a) Testy i sprawdziany oceniane są na podstawie otrzymanych punktów:
dopuszczający
- 35-50%
-dostateczny
- 51-56%
dostateczny
- 57-64%
+dostateczny
- 65-69%
-dobry
- 70-73%
dobry
- 74-80%
+dobry
- 81-84%
-bardzo dobry
- 85-88%
bardzo dobry
- 89-93%
+bardzo dobry - 94-97%
celujący
- 98-100%
Sprawdziany obejmują większą partię materiału, zapowiadane są z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i
zawsze są poprzedzone powtórką materiału.
Nieobecność ucznia na teście czy sprawdzianie zobowiązuje go do zaliczenia danej partii materiału w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela (nie dłuższym jednak, niż dwa tygodnie). Jednodniowa nieobecność w dniu
testu zobowiązuje ucznia do napisania go na lekcji następnej. W razie dłuższej nieobecności termin testu
ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. Nieprzystąpienie do sprawdzianu w ustalonym terminie skutkuje
otrzymaniem oceny niedostatecznej.
b) Kartkówki niezapowiedziane mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówki
zapowiedziane z lekcji na lekcję mogą obejmować szerszy zakres materiału (w zależności od
potrzeb). Jednodniowa nieobecność w dniu kartkówki zobowiązuje ucznia do napisania jej na lekcji
następnej.
3. Przygotowanie do lekcji
Przez przygotowanie do lekcji rozumie się posiadanie podręcznika, zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń,
odrobienie zadania domowego oraz przygotowanie do odpowiedzi ustnej z wyznaczonego zakresu materiału.
Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć na początku lekcji 3 razy w danym semestrze.
Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na kolejny semestr. Każde kolejne nieprzygotowanie
skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

4. Prace domowe
Wszyscy uczniowie oceniani są za pracę domową. Na pracę pisaną na oddzielnej kartce, na zadany przez
nauczyciela temat, zostaje wyznaczony konkretny termin. Za pracę oddaną po terminie uczeń może uzyskać
maksymalnie ocenę bardzo dobrą.
Pozostałe prace domowe ( w zeszycie, zeszycie ćwiczeń, na kserokopiach dodatkowych materiałów) nauczyciel
sprawdza u wybranych uczniów oceniając je bądź sprawdza z całą klasą.
W przypadku braku zadania, uczeń może zgłosić „nieprzygotowanie” na początku lekcji (Patrz: punkt 3).
Zatajenie braku zadania bądź nieprzygotowania przed nauczycielem skutkuje oceną niedostateczną.
Zadania domowe oceniane są pod kątem:
 poprawności i zawartości merytorycznej
 poprawności językowej i gramatycznej
 sposobu prezentacji i estetyki
5. Aktywność
Uczeń w trakcie całego roku oceniany jest za aktywność na lekcji. Czynny udział w wykonywaniu zadań
podanych przez nauczyciela wyraża się otrzymaniem +. W wypadku gdy uczeń nie bierze udziału w lekcji (nie
uważa, nie wykonuje zadanych ćwiczeń, nie robi notatek podawanych przez nauczyciela) otrzymuje -. Za pięć
„plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za pięć „minusów” ocenę niedostateczną. Uczeń może zdobyć
więcej niż jeden „+” bądź „-” na jednej lekcji.
Udział w konkursach języka angielskiego organizowanych w szkole i poza szkołą nagradzany jest osobną
oceną z aktywności. W zależności od rangi konkursu i odniesionych sukcesów może to być ocena: celująca,
bardzo dobra lub dobra.
6. Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń
Uczeń zobowiązany jest do starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń i
wykonywania
w nich zadań i ćwiczeń zadanych przez nauczyciela. Ćwiczenia zadane w ramach zadania domowego mogą być
oceniane (patrz punkt: Prace domowe).
IV.

POPRAWA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie 2-ch tygodni od daty jej otrzymania. Zarówno pierwsza
uzyskana ocena jak i ocena z poprawy (i wyższa i niższa) brane są pod uwagę przy tzw. „średniej ważonej”.
Ocena z poprawy może być maksymalnie bardzo dobra.
1. Odpowiedzi ustne i kartkówki
Formą poprawy jest wypowiedź ustna lub pisemna z tego samego zakresu materiału.
2. Testy i sprawdziany
W przypadku testów i sprawdzianów uczeń zobowiązany jest do poprawy tylko w przypadku otrzymania oceny
niedostatecznej. Ocenę taką należy poprawiać w terminie podanym przez nauczyciela. Formą poprawy jest
napisanie testu pisemnego z tego samego zakresu materiału. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może
wyrazić zgodę na poprawę w formie ustnej odpowiedzi.
3. Prace domowe
Jeżeli uczeń otrzymał za zadanie lub jego brak ocenę niedostateczną (dotyczy prac pisemnych oddawanych
przez uczniów na kartkach) może poprawić tę ocenę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
W przypadku oceny niedostatecznej otrzymanej za brak zadań domowych w zeszycie, czy zeszycie ćwiczeń, po
wykorzystaniu dopuszczalnych braków zadania – nie ma możliwości poprawy tej oceny ze względu na charakter
owych zadań, jakim jest sprawdzenie stopnia bieżącego przygotowania się ucznia do zajęć.
W sytuacjach losowych, dodatkowo, nieprzygotowanie ucznia do lekcji może zostać usprawiedliwione przez
rodziców – pisemna informacja od rodziców w zeszycie ucznia
w danym dniu.
4. Aktywność
Oceny z aktywności nie podlegają poprawie.

Nieobecność ucznia
W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości w określonym przez nauczyciela
terminie. Sposób sprawdzenia tego materiału określa nauczyciel.

I.

KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

Ocena semestralna / końcoworoczna wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen uzyskanych
w semestrze/roku szkolnym. Jest to tzw. „średnia ważona”, a wynika ona z obliczeń dziennika elektronicznego.
Otrzymany wynik procentowy porównywany jest z przedziałami procentowymi ustalonymi dla
poszczególnych ocen w kryteriach oceniania.
I tak uczeń otrzymuje za:
0 - 34%
ocenę niedostateczną
35 - 50% ocenę dopuszczającą
51 - 69% ocenę dostateczną
70 - 84% ocenę dobrą
85 - 97% ocenę bardzo dobrą
98 - 100% ocenę celującą
Wagi poszczególnych ocen:

Przelicznik
(Ocena x liczba punktów)

odpowiedzi ustne (z wyjątkiem czytania i
tłumaczenia)
Czytanie i tłumaczenie
Zadania domowe „bieżące”
Zadania domowe „terminowe” (na
oddzielnych kartkach)
Sprawdziany, testy
Kartkówki
Projekty – prace zespołowe na lekcji
Aktywność
Konkursy językowe

Ocena x 3
Ocena x 2
Ocena x 2
Ocena x 2
Ocena x 5
Ocena x 3
Ocena x 2
Ocena x 1
Ocena x 3

