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Mokrsko, dnia 5 wrze�nia 2003 r. 

 

Przedmiotowy System Oceniania  

z j�zyka angielskiego 

na rok szkolny  2003/2004 

 

Opracowała: Dorota Pacholik – nauczyciel kontraktowy 

 

1. Przedmiotowy system oceniania powstał w wyniku modyfikacji 

wcze�niejszego systemu   oceniania w wyniku zmian wprowadzanych  do WSO. 

2. Aktualny PSO opiera si� na  Wewn�trzszkolnym Systemie Oceniania. 

3. PSO jest rozwini�ciem WSO uwzgl�dniaj�cym specyfik� uczenia i nauczania 

j�zyka angielskiego, ale nie zmieniaj�ce ustale� WSO. 

4. Systemowo nie pojawia si� w nim ocenianie zachowania  jako w dokumencie   

ni�szego rz�du ni� WSO. 

5. PSO z j�zyka angielskiego składa si� z  nast�puj�cych komponentów: 

− ocen odpowiadaj�cym poszczególnym poziomom oraz wymaga�                      

na poszczególne oceny,  

− sposobów oceniania, 

− technik kontroli, 

− zasad kontroli wiadomo�ci i umiej�tno�ci, 

− sposobów omawiania osi�gni�� uczniów z nimi samymi i ich rodzicami, 

− sposobów poprawiania ocen cz�stkowych i ko�cowych, 

− informacji ko�cowych. 

 

 

 



I. Oceny odpowiadaj�ce poszczególnym poziomom wymaga� : 
1) poziom wykraczaj�cy – celuj�cy, 

2) poziom dopełniaj�cy - bardzo dobry,   

3) poziom rozszerzaj�cy – dobry, 

3) poziom podstawowy – dostateczny, 

4) poziom konieczny – dopuszczaj�cy.  
 

Wymagania na poszczególne oceny: 
Gramatyka i słownictwo 

Na ocen� dopuszczaj�c� ucze� : 

1. Potrafi poprawnie operowa� niedu�� ilo�ci� prostych struktur. 

2. Potrafi budowa� zdania, ale przewa�nie niespójne. 

3. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego  do zadania. 

4. Czasami niepoprawnie u�ywa codziennego słownictwa. 

 

Na ocen� dostateczn� ucze�: 

1.Potrafi poprawnie  operowa� niektórymi prostymi strukturami. 

2. Potrafi budowa� zdania niekiedy spójne. 

3. Czasami u�ywa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

4. U�ywa poprawnie ograniczonego zakresu o charakterze bardziej zło�onym. 

 

Na ocen� dobr� ucze� : 

1. Potrafi poprawnie operowa� wi�kszo�ci� prostych struktur. 

2.Potrafi budowa� zdania w wi�kszo�ci wypadków spójne. 

3. Na ogół u�ywa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. 

4. U�ywa poprawnie niedu�ej ilo�ci elementów słownictwa o charakterze 

bardziej zło�onym/abstrakcyjnym. 

 

 

 



Na ocen� bardzo dobr� ucze�: 

1. Potrafi poprawnie operowa� prostymi strukturami. 

2. Potrafi budowa� spójne zdania. 

3. Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania. 

4. U�ywa poprawnie niektórych elementów słownictwa  o charakterze bardziej    

zło�onym, abstrakcyjnym. 

 

Słuchanie  

Na ocen� dopuszczaj�c� ucze�: 

1. Potrafi od czasu do czasu zrozumie� ogólny sens prostych tekstów i rozmów. 

2. Potrafi zrozumie� kilka kluczowych informacji w ró�norodnych tekstach                

i   rozmowach. 

3. Potrafi wydoby� niedu�� ilo�� potrzebnych informacji i przekształci� je                 

w form� pisemn� . 

4. Potrafi rzadko rozpozna� uczucia i reakcje mówi�cego. 

5. Potrafi rozró�ni� niektóre d�wi�ki. 

6. Cz�sto potrzebuje pomocy i podpowiedzi w zrozumieniu polece� 

nauczyciela. 

 

Na ocen� dostateczn� ucze�: 

1. Potrafi zazwyczaj zrozumie� ogólny sens prostych tekstów i rozmów . 

2. Potrafi zrozumie� cz��� kluczowych  informacji w ró�norodnych tekstach                

i rozmowach. 

3. Potrafi wydoby� cz��� potrzebnych informacji i przekształci� je w form� 

pisemn� . 

4. Potrafi czasem rozpozna� uczucia i reakcje mówi�cego. 

5. Potrafi rozró�ni� wi�kszo�� d�wi�ków. 

6. Potrafi zazwyczaj zrozumie� polecenia nauczyciela. 

 

 



Na ocen� dobr� ucze� : 

1. Potrafi zazwyczaj zrozumie� ogólny sens ró�norodnych tekstów i rozmów. 

2. Potrafi zrozumie� wi�kszo�� kluczowych informacji w ró�norodnych tekstach 

i rozmowach. 

3. Potrafi wydoby� wi�kszo�� potrzebnych informacji i przekształci� je w form� 

pisemn�. 

4. Potrafi zwykle rozpozna� uczucia i reakcje mówi�cego. 

5. Potrafi rozró�ni� d�wi�ki. 

6. Potrafi zrozumie� polecenia nauczyciela. 

 

Na ocen� bardzo dobr� ucze�: 

1. Potrafi zrozumie� ogólny sens ró�norodnych tekstów i rozmów.  

2. Potrafi zrozumie� kluczowe informacje w ró�norodnych tekstach                              

i rozmowach. 

3. Potrafi wydoby� kluczowe informacje i przekształci� je w form� pisemn�. 

4. Potrafi rozpozna� uczucia i reakcje mówi�cego. 

5. Potrafi z łatwo�ci� rozró�ni� d�wi�ki. 

6. Potrafi z łatwo�ci� zrozumie� polecenia nauczyciela. 

 

Mówienie 

Na ocen� dopuszczaj�c� ucze�: 

1. Czasem potrafi przekaza� wiadomo��, ale z trudno�ciami. 

2. Potrafi czasem mówi� spójnie, ale z cz�stym wahaniem. 

3. Posługuje si� czasami poprawnym j�zykiem, ale popełnia wiele 

zauwa�alnych bł�dów. 

4. Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyra�ania my�li              

i idei. 

5. Rzadko próbuje zabiera� głos w rozmowie. 

6. Mo�na go zazwyczaj zrozumie�, ale z trudno�ci�. 

 



Na ocen� dostateczn� ucze� : 

1. Czasem potrafi z powodzeniem przekaza� wiadomo��. 

2. Potrafi mówi� spójnie, ale z pewnym wahaniem. 

3. Posługuje si� cz��ciowo poprawnym j�zykiem, ale popełnia sporo 

zauwa�alnych bł�dów. 

4. Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyra�enia my�li i idei. 

5. Umie czasami w naturalny sposób zabiera� głos w rozmowie. 

6. Mo�na go zazwyczaj zrozumie�. 

 

Na ocen� dobr� ucze� : 

1. Przewa�nie potrafi z powodzeniem przekaza� wiadomo��. 

2. Potrafi mówi� spójnie z lekkim wahaniem. 

3. Posługuje si� w miar� poprawnym j�zykiem, popełniaj�c niekiedy 

zauwa�alne bł�dy. 

4. Dysponuje zakresem słownictwa dla wyra�enia my�li i idei. 

5. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabiera� głos w rozmowie. 

6. Mo�na go zazwyczaj zrozumie� bez trudno�ci. 

 

Na ocen� bardzo dobr� ucze�: 

1. Potrafi z powodzeniem przekaza� wiadomo��. 

2. Potrafi mówi� spójnie bez zawaha�. 

3. Posługuje si� poprawnym j�zykiem popełniaj�c niewiele bł�dów. 

4. Dysponuje du�ym zakresem słownictwa dla wyra�enia my�li i idei. 

5. Umie w naturalny sposób zabiera� głos w rozmowie. 

6. Mo�na go zrozumie� bez trudno�ci. 

 

 
 
 
 
 



Pisanie 

Na ocen� dopuszczaj�c� ucze�: 

1. Ma trudno�ci z napisaniem zadania zawieraj�cego pełne zdania, proste 

struktury i słownictwo. 

2. Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji. 

3. Zdarza mu si� pisa� teksty znacznie dłu�sze lub krótsze od wymaganej 

długo�ci. 

4. U�ywa w wi�kszo�ci niepoprawnej pisowni i interpunkcji. 

 

Na ocen� dostateczn� ucze�: 

1. Próbuje napisa� zadanie zawieraj�ce pełne zdania, proste struktury                             

i słownictwo. 

2. Potrafi zorganizowa� tekst, który mógłby by� bardziej spójny. 

3. W zdaniu pisemnym zawiera wi�kszo�� istotnych punktów. 

4. Zdarza mu si� pisa� teksty znacznie dłu�sze lub krótsze od wymaganej 

długo�ci. 

5. U�ywa czasem niepoprawnej interpunkcji i pisowni. 

 

Na ocen� dobr� ucze� : 

1. Potrafi na ogół napisa�  zadanie zawieraj�ce pełne zdania, proste struktury               

i słownictwo. 

2. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. 

3. W zadaniu pisemnym zawiera najbardziej istotne punkty, cho� niektórym 

po�wi�ca niewiele miejsca. 

4. Pisze teksty nieco dłu�sze lub krótsze od wymaganej długo�ci. 

5. U�ywa przewa�nie poprawnej pisowni i interpunkcji. 

 

 

 

 



Na ocen� bardzo dobr�  ucze�: 

1. Potrafi napisa� zdanie zawieraj�ce pełne zdania, proste struktury                               

i słownictwo. 

2. Potrafi w spójny sposób zorganizowa� tekst. 

3. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. 

4. Pisze teksty o odpowiedniej długo�ci. 

5. U�ywa prawidłowej interpunkcji i pisowni. 

 

Oczekiwane poziomy osi�gni�� po zako�czeniu nauki w gimnazjum  zawiera 

program nauczania   DKW – 4014 - 44/00 

Zakres materiału, opis wyników uczenia si� i kategorie celów w odniesieniu             

do poszczególnych etapów w kształcenia  w gimnazjum zawieraj� obecnie 

nauczycielskie plany wynikowe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Sposoby oceniania 
 

Proponuje si� dwa sposoby oceniania: ocenianie bie��ce i ocenianie okresowe.  

 

Ocenianie bie��ce 

Ocenianie bie��ce dostarcza informacji o rozwoju ucznia, jego aktywno�ci                 

i osi�gni�ciach z zakresie j�zyka angielskiego w ci�gu semestru. 

 

Cele: 

• pomóc uczniom rozpozna� i zrozumie� swoje mocne i słabe punkty                     

i da� im jasne wskazówki nad czym powinni wi�cej pracowa�,  

• przekaza� rodzicom/opiekunom informacje o post�pach ucznia,                      

jego mocnych i słabych stronach, a tak�e wskaza� w jaki sposób ucze� 

powinien pracowa� aby osi�gn�� popraw�, 

• da� nauczycielowi informacj� zwrotn� na temat efektywno�ci                          

jego nauczania, wła�ciwego doboru materiałów itp., oraz pomóc                          

w adaptowaniu planu nauczania, je�li zachodzi taka potrzeba. 

 

Ocenianie okresowe 

Ocenianie okresowe to opis rozwoju ucznia, jego aktywno�ci i osi�gni��                 

pod koniec semestru, roku szkolnego lub danego etapu edukacyjnego. 

 

Cele: 

• przekaza� uczniowi, rodzicom/opiekunom i nauczycielom obraz 

aktywno�ci i osi�gni�� w j�zyku angielskim pod koniec pewnej cz��ci 

programu nauki. 

• dostarczy� informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za nast�pny etap 

nauki. 

 

 



Samoocena 

Po zako�czeniu danego etapu edukacyjnego (lekcja, dział materiału, semestr) 

uczniowie mog� ocenia� si� sami np. poprzez przygotowane ankiety,                    

które analizuje nauczyciel. Ma to na celu  przekazanie informacji zwrotnej                  

o poziomie przekazu wiedzy, zainteresowania, nastrojów uczniów itp.                     

Mo�e to by� równie� samoocena ustna. 

 

Ewaluacja  

Uczniowie mog� ocenia� dan� lekcj� i nauczyciela, który dokonuje pó�niej 

ewaluacji zaj��. 

Nauczyciel równie� dokonuje samooceny po zako�czeniu roku nauki, zbieraj�c 

informacje dotycz�ce swojej pracy od uczniów i rodziców, z czego wyci�ga 

istotne wnioski.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Techniki kontroli 
 

Na zaj�ciach sprawdza si� podane ni�ej wiadomo�ci i umiej�tno�ci. 

Oto szczegółowy opis kompetencji i sposobów: 

 

1) Słownictwo Sł 

Sprawdzamy: 

− umiej�tno�� radzenia sobie w codziennych sytuacjach - umiej�tno�� 

radzenia sobie z tematami bardziej abstrakcyjnymi i zło�onymi, 

− odpowiedni dobór słownictwa, 

− �wiadomo�� rejestru, 

− zakres słownictwa. 

 

Sposób sprawdzania: 

− rozró�nianie wyrazów cz�sto mylonych, 

− rozró�nianie u�ycia nieformalnego/neutralnego/formalnego, 

− uzupełnianie luk, 

− rozpoznawanie rodzin wyrazów, 

− rozpoznawanie zestawów wyrazów, 

− pytania wielokrotnego wyboru 2/3/4 opcji, 

− rozpoznawanie prawidłowej pisowni, 

− zrozumienie zwi�zków wyrazowych, 

− stosowanie j�zyka funkcjonalnego, 

− uzupełnianie luk w tek�cie, 

− formowanie /budowanie wyrazów. 

 

 

 

 



2) Gramatyka Gr 
Sprawdzamy: 

− poprawno��,  

− podstawowe struktury, 

− spójno��, 

− struktury zło�one, 

− formy pytaj�ce i przeczenia, 

− czasy, 

− szyk wyrazów. 

 

Sposób sprawdzania: 

− uzupełnianie luk w tek�cie, 

− poprawianie bł�dów, 

− wstawianie brakuj�cych wyrazów, 

− odszukiwanie zb�dnych wyrazów, 

− odszukiwanie brakuj�cych wyrazów, 

− pytania wielokrotnego wyboru(2/3/4opcji), 

− korekta tekstu, 

− transformacje: 

a) uzupełnianie luk, 

b) ko�czenie zda�, 

c) kluczowe słowo. 

 

 

 

 

 

 

 



3) Słuchanie S 

Sprawdzamy: 

− zdolno�� zrozumienia kolegów/nauczyciela/nagranych materiałów, 

− wydobywanie informacji, 

− rozpoznawanie kontekstu, 

− rozpoznawanie najwa�niejszych zagadnie�, 

− rozpoznawanie osoby mówi�cej – uczu�, 

− rozpoznawanie punktów widzenia np. pytania wielokrotnego 

wyboru(2/3/4opcji), 

− rejestr np. formalny/neutralny/nieformalny. 

 

Sposób sprawdzania: 

− wielokrotne dopasowywanie np. ”kto co powiedział”, 

− zaznaczanie odpowiedzi w okienku, 

− pytania typu prawda /fałsz, 

− wypełnianie formularzy, 

− numerowanie , 

− porz�dkowanie, 

− ranking, 

− ko�czenie zda�, 

− rozró�nianie d�wi�ków,  

− wykorzystanie nagra� jako bod�ca, 

− przekształcenie napisanej informacji w form� pisemn�, 

− rozró�nienie intonacji wznosz�cej /opadaj�cej. 

 

 

 

 

 



4) Mówienie/opowiadanie M/O 

Sprawdzamy: 

− umiej�tno�� parafrazowania, 

− umiej�tno�� wyra�ania punktu widzenia, 

− umiej�tno�� dłu�szej wypowiedzi bez przerywania, 

− umiej�tno�� organizowania my�li w sposób spójny, 

− poprawno��, 

− umiej�tno�� współpracy, 

− umiej�tno�� wymiany informacji o sobie, 

− płynno��, 

− komunikacj� interaktywn�, 

− zdolno�ci negocjacyjne,  

− wymow�,  

− d�wi�ki oraz akcent, rytm i intonacj�,  

− zasób struktur i słownictwa, 

− rejestr. 

 

Sposób sprawdzania: 

− dobieranie odpowiednich odpowiedzi, 

− dobieranie wła�ciwej intonacji, 

− opisywanie przedmiotów bez nazywania ich, 

− parafrazowanie, 

− opisywanie ludzi/miejsc/zdarze�, 

− uzupełnianie luk, 

− praca w grupach, 

− rozpoznawanie podobnych d�wi�ków,  

− �wiczenia na luki informacyjne, 

− �wiczenia wielokrotnego wyboru(2/3/4opcji), 

− praca w parach, 



− rozwi�zywanie problemów, 

− scenki, 

− ko�czenie zda�, 

− krótkie wypowiedzi, 

− krótkie pogadanki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Czytanie CT 

Sprawdzamy: 

− rozpoznawanie najwa�niejszych informacji, 

− rozpoznawanie istotnych informacji, 

− rozpoznawanie przesłania/znaczenia napisanego tekstu, 

− pojmowanie istoty spójno�ci, 

− zrozumienie konkluzji. 

 

Sposób sprawdzania: 

− dobieranie odpowiednich ł�czników, 

− pytania ze zrozumieniem, 

− poprawianie bł�dnych informacji, 

− nadawanie tekstowi tytułu, 

− �wiczenia na luki informacyjne np. brakuj�ce zdania lub akapity, 

− czytanie niekompletne (jigsaw), 

− dopasowywanie informacji do obrazków, 

− pytania wielokrotnego wyboru(2/3/4 opcji), 

− tytuły akapitów, 

− wi�zanie danych uzupełniaj�cych z dan� informacj�, 

− ko�czenie zda�, 

− podsumowanie głównych my�li, 

− streszczenie w zdaniach, 

− pytania typu prawda/fałsz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



6) Pisanie P 

Sprawdzamy: 

− zdolno�� przekazywania informacji, 

− zdolno�� przekazywania informacji o sobie, 

− zdolno�� opisywania ludzi/miejsc/zdarze�, 

− umiej�tno�� u�ywania czasów w narracji, 

− poprawno��,  

− spójno��, 

− porz�dkowanie my�li i idei, 

− pisowni�.  

 

Sposób sprawdzania: 

− uzupełnianie �rodka opowiadania, 

− wskazanie odbiorcy tekstu, 

− listy nieformalne, 

− mini - dialogi D, 

− notatki sporz�dzane na podstawie dłu�szego tekstu pisanego, 

− pocztówki, 

− sprawozdania, 

− uzupełnianie zda�/akapitów/opowiada�, 

− krótkie opowiadania, 

− zadania oparte na realiach. 

 

 

 

 

 

 

 



7) Ocenianie zintegrowane 

Od czasu do czasu nauczyciel mo�e potrzebowa� sprawdzenia wi�cej ni� jednej 

sprawno�ci jednocze�nie. Poni�ej zawarte s� pomysły zada� pozwalaj�cych                 

na zintegrowane ocenianie. Dla ka�dego z zada� powinno si� ustali� kryteria 

oceny: 

− opis jednej lub kilku postaci z wybranej lektury w wersji uproszczonej: 

prezentacja ustna, wykonanie plakatu z elementami wizualnymi, 

odegranie scenki itp., 

− opis wydarze� z opowiadania lub lektury w wersji uproszczonej, 

prezentacja pisemna klub wizualna, odegranie scenki itp., 

− omówienie lektury skierowane do kolegów, 

− zadania zwi�zane z dyktandem (słuchanie/pisanie/czytanie) (tekst czytany       

przez nauczyciela lub nagrany), 

− praca projektowa: prezentacje ustne lub/i pisemne (oceniaj�c bierze si� 

pod uwag� zarówno produkt (ko�cow� prezentacj�) jak i proces 

przygotowania np. wykorzystanie �ródeł, współprac� w grupie,                

podział ról i itp., 

− stworzone przez uczniów inscenizacje i dialogi przygotowane wcze�niej           

i przedstawione na lekcji. 

Ponadto w klasie trzeciej gimnazjum ocenia si� jako�ciowo wymow� uczniów, 

w formie jednorazowej w semestrze obiektywnej oceny cz�stkowej. Ocenia si� 

globalnie poprawno�� wymawiania d�wi�ków, poprawne akcentowanie                       

i intonacj�. 

 

 

 

 

 

 



IV. Zasady kontroli wiadomo�ci i umiej�tno�ci. 
1) Do wystawienia oceny �ródrocznej i ko�coworocznej ucze� powinien 

uzyska� przynajmniej 6 ocen cz�stkowych w tym przynajmniej  z dwóch 

prac klasowych (testów). S� to testy obiektywne uwzgl�dniaj�ce 

kompetencje komunikacyjne uczniów. 

2) Prace klasowe (dwie w semestrze – jednogodzinne; s� poprzedzone lekcj� 

powtórzeniow� i zapowiedziane przynajmniej tydzie� przed terminem). 

T/Tp 

3) Ucze�, który z powodu nieobecno�ci usprawiedliwionej nie pisał pracy 

klasowej mo�e j� pisa� w innym terminie wyznaczonym                               

przez nauczyciela. 

4) Ucze�, który nie pisał pracy klasowej z powodów nieusprawiedliwionych 

pisze j� od razu po przyj�ciu na lekcj�. Prace klasowe przechowywane s� 

w szkole do ko�ca roku szkolnego i udost�pniane uczniom i rodzicom                  

do wgl�du na ich �yczenie. 

5) Oceny z testów i popraw wpisywane s� kolorem czerwonym. 

6) W pracach pisemnych proponuje si� nast�puj�cy procentowy wska�nik 

przeliczania wyniku na dan� ocen� : 

a) do 33% - dostateczny, 

b) od 34% do 50% - dopuszczaj�cy, 

c) od 51% do 75% - dostateczny, 

d) od 76% do 90% - dobry, 

e) powy�ej 90% - bardzo dobry. 

7) Oprócz prac klasowych uczniowie 2,3 razy w ci�gu semestru                       

pisz�  sprawdzian z 3 ostatnich lekcji, z której ocena                                             

jest wpisywana do dziennika na niebiesko. K*                                                                             

7a) *mo�e to by� w wyj�tkowych przypadkach niezapowiedziana 

kartkówka z ostatniej lekcji. 

8) Na ka�dej lekcji sprawdzane s� ilo�ciowo prace domowe, za� jako�ciowo 

w miar� potrzeb, nie rzadziej ni� raz w semestrze. 



9) Ucze� mo�e raz w semestrze zapomnie� zeszytu lub podr�czników. 

Nast�pny raz dostaje ocen� niedostateczn�. Z  �w 

     Braki zaznaczane s� pionow� kresk�. I 

10) Ucze� mo�e by� w semestrze 2 razy nieprzygotowany z pracy 

domowej. Nie dotyczy to wcze�niej zapowiadanych prac kontrolnych. 

Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku wpisuj�c np., ale nie ma to 

wpływu na ocen� ko�cow�. Prawo do ulg zostaje zawieszone                         

w styczniu i czerwcu.  

11) Zgłoszenie przez ucznia  nie przygotowania  do lekcji po wywołaniu go 

do odpowiedzi poci�ga za sob� wpisanie oceny niedostatecznej.                    

W klasach pierwszych na pocz�tku roku szkolnego stosuje si� 

dwutygodniowy „okres ochronny”  nie wpisuj�c ocen niedostatecznych. 

12) Na dwa tygodnie przed klasyfikacj� nie przeprowadza si� ju� prac 

klasowych. 

13) Oceny klasyfikacyjne �ródroczne i ko�coworoczne nie s� �redni� 

arytmetyczn� z ocen cz�stkowych. 

14) Nie stosuje si� znaków + i - w ocenach cz�stkowych i semestralnych. 

15) Znak + stosuje si� w  przypadku nagradzania aktywno�ci ucznia. 

16) Znak + oznacza otrzymanie wi�kszej ilo�ci punktów odbiegaj�cych               

od pełnej oceny z pracy klasowej. 

17) Ka�dy ucze� ma obowi�zek posiadania podstawowych pomocy 

dydaktycznych tj. ksi��ka, zeszyt, zeszyt �wicze�. 

18) �wiczenia i zeszyt podlegaj� cało�ciowo ocenie ilo�ciowej, a w miar� 

potrzeb, w w�tpliwych przypadkach ocenie ilo�ciowej. Z   �w 

19) Ocena semestralna uwzgl�dnia równie� oceny z pracy ucznia na lekcji 

(przynajmniej jedna na semestr): 

− praca w parach          p, 

− praca w grupie          g, 

− praca indywidualna   i. 



20) Ocena uwzgl�dnia równie� ewentualne  nieobowi�zkowe prace 

projektowe. Pr 

21) Udział w konkursach z j�zyka angielskiego oraz w ró�nego typu 

imprezach przedmiotowych jest wpisywany jako  cz�stkowa ocena 

celuj�ca. Kon 

22) Ewentualne szczególne osi�gni�cia i zaj�cie nagrodzonych miejsc                     

jest  zgodnie z WSO wpisywane na �wiadectwie szkolnym. 

23) Znaki wpisane kolorem niebieskim to skróty stosowane w dzienniku 

szkolnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Sposoby omawiania osi�gni�� uczniów z nimi samymi                           

i ich rodzicami. 
 

1) Ka�da ocena jest jawna i mo�e by� skomentowana przez ucznia                     

i rodziców. 

2) Uczniowie s� informowani  na bie��co o ocenach z odpowiedzi ustnych. 

3) Termin oddawania prac klasowych wynosi dwa tygodnie. 

4) Na tydzie� przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady   Pedagogicznej 

informuje si� uczniów o przewidzianych dla nich ocenach 

semestralnych (w przypadku oceny niedostatecznej jest to miesi�c). 

5) Nauczyciel w wy�ej wymienionym przypadku spotyka si� osobi�cie                  

z rodzicami i ustala termin i form� poprawy. 

6) Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna ko�coworoczna            

mo�e by� zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7) Rodzice informowani s� o post�pach i osi�gni�ciach uczniów                         

na zebraniach ogólnych, minimum trzy razy w roku lub na spotkaniach 

indywidualnych. 

8) Ka�da ocena niedostateczna semestralna i ko�coworoczna                              

jest przez nauczyciela pisemnie uzasadniona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VI. Sposoby i terminy poprawiania ocen bie��cych                                     

i �ródrocznych. 
 

1) Ucze� mo�e poprawi� ocen� z odpowiedzi ustnej w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

2) Uczniowie maj� mo�liwo�� poprawy oceny z pracy klasowej w terminie 

14 dni. Ocen� z poprawy wpisuje si� do dziennika. 

3) Uczniowie maj�cy kłopot ze zrozumieniem pewnych partii materiału 

mog� zwróci� si� do nauczyciela o pomoc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. Informacje ko�cowe  
 

1) Niniejszy dokument został opracowany w oparciu o WSO Gimnazjum 

w Mokrsku oraz Program nauczania Longman Kurs dla pocz�tkuj�cych 

DKW – 4014 – 44/00. 

2) Ma on charakter otwarty i mo�e ulec zmianie w wyniku zmian WSO 

b�d� programu nauczania. 
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