
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII I VIII 

 

1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone programem nauczania 

oraz wymienione niżej formy aktywności ucznia.  

 

2. Decydujący wpływ na ocenę semestralną mają oceny ze sprawdzianów, 

kartkówek,  odpowiedzi ustnych i prac domowych. Oceny uzyskane za 

aktywność, udział w konkursach i projektach dostarczają dodatkowej 

informacji o pracy ucznia i także mają wpływ na ustalenie oceny 

semestralnej i rocznej.  

 

3. Obecność na sprawdzianach, kartkówkach i odpowiedziach ustnych we 

wcześniej wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.  

 

4. Uczeń może poprawić ocenę w ciągu 2 tygodni od dnia oddania 

sprawdzonych prac. Poprawa odbywa się tylko raz (na zajęciach 

lekcyjnych). 

 

5. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, ma obowiązek 

zaliczenia tych form pisemnych  w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do 

szkoły. 

 

6. Sprawdziany będą zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, po uprzednim powtórzeniu materiału.  

 

7. Kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji nie muszą być 

zapowiadane przez nauczyciela.  

 

8. Można być nieprzygotowanym do lekcji 4 razy w ciągu semestru (2 razy 

brak zeszytu lub zadania domowego (bz), 2 razy odmowa odpowiedzi 

ustnej (np)). Brak przygotowania uczeń zgłasza tylko na początku lekcji 

(może być w trakcie odczytywania listy obecności). 



9. Oceny bieżące są wyrażone w stopniach 1-6 oraz plusach i minusach. 

Uczeń może uzyskać plusy za aktywność i krótkie wypowiedzi, a minusy za 

łamanie zasad kontraktu. Ocena za aktywność jest wystawiana na 

podstawie zebranych plusów po zakończeniu miesiąca – ocena bardzo 

dobra – minum 20 plusów w danym miesiącu. 

 

10.   Waga ocen cząstkowych uzyskiwanych przez ucznia za poszczególne     

formy sprawdzania wiedzy : 

waga 1 (kolor czarny):  

- zadania domowe, 

- aktywność,  

 

waga 2 (kolor niebieski): 

- kartkówka,  

- odpowiedź ustna, 

- prowadzenie zeszytu, 

- konkurs - etap szkolny, 

 

waga 3 (kolor czerwony): 

- sprawdzian,  

- praca klasowa, 

- recytacja,  

- wypracowanie, 

- dyktando,  

- projekt,  

- praca dodatkowa,  

- konkurs etap -rejonowy,  

- konkurs etap -wojewódzki, 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



11.  Oceny półroczne i roczne z poszczególnych przedmiotów ustala się 

według następujących średnich ważonych uzyskanych przez uczniów: 

 

0 - 1,50 niedostateczny 

1,51 - 2,50 dopuszczający 

2,51 - 3,50 dostateczny 

3,51 - 4,50 dobry 

4,51 - 5,50 bardzo dobry 

5,51 - 6,00 celujący 

 

Do obliczenia średniej ocen wykorzystuje się oceny zawarte w poniższej 

tabeli:  

Oceny bieżące Zapis w dzienniku Wartość do 
obliczenia średniej 

niedostateczny 1 1 

niedostateczny plus 1+ 1,5 

dopuszczający minus 2- 1,75 

dopuszczający 2 2 

dopuszczający plus 2+ 2,5 

dostateczny minus 3- 2,75 

dostateczny 3 3 

dostateczny plus 3+ 3,5 

dobry minus 4- 3,75 

dobry 4 4 

dobry plus 4+ 4,5 

bardzo dobry minus 5- 4,75 

bardzo dobry 5 5 

bardzo dobry plus 5+ 5,5 

celujący minus 6- 5,75 

celujący 6 6 

 

 

 

 

 

 



12.  Skala ocen na sprawdzianach dla uczniów bez orzeczeń/opinii: 

- ndst - 0-29%, 

- dop – 30-48%,  

- dst – 49-69%, 

- db – 70-89%, 

- bdb – 90-99%, 

- cel - 100%. 

 

Skala ocen na sprawdzianach dla uczniów z orzeczeniami/opiniami: 

- ndst - 0-19%, 

- dop – 20-40%,  

- dst – 41-65%, 

- db – 66-80%, 

- bdb – 81-89%, 

- cel – 90-100%. 

 

13.  Jeśli  uczeń nie przestrzega poniższych zasad zachowania się w klasie, 

nauczyciel udziela ostrzeżenia ustnego. W razie dalszego i uporczywego 

łamania kontraktu, nauczyciel wpisuje uwagę w dzienniku, może ucznia 

przesadzić na inne miejsce, przydziela dodatkowe zadanie domowe, 

udziela informacji o zachowaniu ucznia wychowawcy klasy (a 

wychowawca rodzicom ucznia). Nauczyciel również wpisuje minusy (5 

minusów to ocena niedostateczna).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTRAKT MIĘDZY UCZNIEM I NAUCZYCIELEM – ZASADY ZACHOWANIA W 

KLASIE 

 

1. Na lekcje przychodzę punktualnie.  

2. Przynoszę podręcznik, zeszyt przedmiotowy i potrzebne przybory do 

pisania. 

3. Wykonuję polecenia nauczyciela.  

4. Odnoszę się z szacunkiem do innych uczniów i nauczyciela. 

5. Nie oceniam innych, tyko siebie i wykorzystuję efektywnie czas na lekcji. 

6. Szanuję własność swoją i innych. 

7. Wypowiadam się po udzieleniu mi głosu. Podnoszę rękę, zanim chcę zadać 

pytanie. 

8. Słucham, co mówią inni. 

9. W czasie zajęć nie chodzę po klasie. 

10. Dbam o kulturę słowa. Nie używam wulgaryzmów, nie dokuczam innym, 

używam zwrotów grzecznościowych.  

11. Nie żuję gumy i nie jem na lekcji. 

12. Nie używam telefonu komórkowego. 

13. Sygnalizuję na bieżąco nauczycielowi, gdy czegoś nie rozumiem. 

Podpis ucznia : ……………………………………………………………………………. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………………. 

 


