
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO / JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO / 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

1. Nauczyciel dostosowuje wymagania do potrzeb ucznia.  

2. Prace klasowe (sprawdzian i kartkówka) są obowiązkowe. 

3. Każdy sprawdzian jest zapowiedziany i poprzedzony powtórzeniem wiadomości, a zakończony omówieniem i 

poprawą pracy. Uczeń nieobecny lub poprawiający ocenę niedostateczną musi przystąpić do każdego 

sprawdzianu (również kartkówki) w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch 

tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. Dodatkowo uczeń może 

poprawić jedną wybraną ocenę w półroczu w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

4. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 tygodni od 

dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu podania ocen i zwrotu prac pisemnych w sytuacjach 

losowych- o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 

5. Kartkówki mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane. 

6. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach 

domowych w zeszycie i w ćwiczeniach do tygodnia. W przypadku dłuższej nieobecności termin uzupełnienia 

braków należy ustalić z nauczycielem.  

7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania (NP) do lekcji, z wyjątkiem 

wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem 

lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak podręcznika, brak 

zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń. 

8. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia braku zadania domowego (BZ). 

9. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 7 i 8 uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie czy 

brak zadania ocenę niedostateczną. 

10. Na zakończenie półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

11. Uczeń za aktywność otrzymuje plusy. Na ocenę zamienione są tylko plusy w liczbie 5 lub 6 plusów 

(odpowiednio na ocenę bardzo dobrą i celującą). Mniejsza liczba plusów nie jest wyrażaną oceną. 

12.  Waga stopni w dzienniku Librus: 

- Wagę 3 stosuje się do: zadania domowego, aktywności na lekcji, pracy na lekcji, plakatów, 

- Wagę 4 stosuje się do: wypowiedzi ustnej, samodzielnego prowadzenia elementów lekcji, prezentacji, referatu, 

kartkówki, samodzielnie wykonywanych prac, projektów indywidualnych i grupowych, aktywności 

pozalekcyjnej w ramach przedmiotu (konkurs, zawody). 

- Wagę 5 stosuje się do: sprawdzianów, prac klasowych. 

13.  Sprawdziany i kartkówki: przyjmuje się następującą skalę procentową w ocenianiu: 

Poniżej 30% ocena niedostateczna 

Od 30% – 49% ocena dopuszczająca  

Powyżej 49% – 74% ocena dostateczna 

Powyżej 74% – 89% ocena dobra 

Powyżej 89% – 98% ocena bardzo dobra 

Powyżej 98% - 100%    ocena celująca 

 

Kryteria dla uczniów mających obniżone kryteria oceniania: 

Poniżej 20% ocena niedostateczna 

Od 20%- 39% ocena dopuszczająca 

Powyżej 39%- 54%  ocena dostateczna  

Powyżej 54%- 70% ocena dobra 

Powyżej 70%- 89% ocena bardzo dobra  

Powyżej 89%- 100% ocena celująca 

 

14. Ustala się następujące średnie na poszczególne oceny klasyfikacji półrocznej i rocznej: 

1,00 – 1,64    niedostateczny 

1,65 – 2,64 dopuszczający 

2,65 – 3,64 dostateczny 



3,65 – 4,64 dobry 

4,65 – 5,64 bardzo dobry 

5,65 – 6,00 celujący 

 

Ocenie podlegają: 

Sprawdzian, kartkówka, referat, zadanie domowe, odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, wystąpienia (prezentacje), 

samodzielne prowadzenie elementów lekcji, projekty indywidualne i grupowe, samodzielnie wykonywane przez ucznia 

prace (np. modele, albumy, plakaty), aktywność na lekcji, aktywność poza lekcjami (np. udział w konkursach, 

olimpiadach, zawodach), przygotowanie do uczestnictwa w lekcji, praca na lekcji. 


