
Przedmiotowe zasady oceniania 
na  lekcjach  języka  obcego 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004 r. poz.2572 z późn. 

zmian) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowaniaipromowaniauczniówisłuchaczywszkołachpublicznych (Dz.U. zdnia 18 

czerwca 2015 r., poz.843) 

3. Statut Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie 

4. Wewnątrzszkolny System Oceniania(w Statucie Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzakaw 

Warszawie). 

 
Ocenie podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia, tj.: sprawdzian, test, praca 

klasowa, projekt + ustna prezentacja, kartkówka, poprawa sprawdzianów, testów, ustna 

odpowiedź/konwersacja, dialogi/streszczenia(wyuczone napamięć) pracanalekcji, pracawgrupach, 

praca domowa, konkursy 

Zadaniem ucznia jest: 

- systematyczne i aktywne uczestniczenie w lekcjach, 

- systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

- systematyczne odrabianie prac domowych i ewentualnego zgłaszania ich braku; za brak 

aktualnej pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

- posiadanie na każdej lekcji zeszytu przedmiotowego, podręcznika i książki ćwiczeń bez możliwości 

dzielenia się tym obowiązkiem z innym uczniem, 

- w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej(lub kartkówce) uzgodnić 

z nauczycielem w ciągu tygodnia termin pracy klasowej lub kartkówki i napisać ją, 

- w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianej pracy klasowej (kartkówce) 

uczeń pisze ją na najbliższej lekcji. 

 
Uczeń ma prawo do: 

• wykorzystania różnych form aktywności w celu uzyskania satysfakcjonującej oceny semestralnej lub 

końcoworocznej. 

• pełnej i rzetelnej informacji na temat wymagań, metod i form pracy oraz sposobów kontrolowania 

wiedzy i umiejętności, 

• poprawy oceny niedostatecznej z prac klasowych (z wyjątkiem kartkówek) raz w semestrze w 

terminie ustalonym przeznauczyciela. 

• korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku problemów ze zrozumieniem i stosowaniem 

jakiegokolwiekzagadnienia językowego nietylkowzakresiemateriałuomawianegonalekcjach 

• dwukrotnego zgłoszenia braku przygotowania do zajęć bez żadnych konsekwencji, (z wyjątkiem 

zapowiedzianych prac pisemnych , jednak musi to zgłosić przed zajęciami.) przy 2 godz./tyg. i 

jednorazowego przy 1godz./tyg. 

 
Na lekcjach języka obcego obowiązuje zachowanie zgodne z regulaminem szkoły, jego 

nieprzestrzeganie skutkuje wpisaniem uwagi w dzienniku elektronicznym. 

Zasady sprawdzania postępów edukacyjnych uczniów: informowanie klasy o pisemnej pracy 
klasowej na tydzień przed planowanym jej terminem (praca klasowa musi być wpisana w dzienniku 
elektronicznym) 



• dokładne informowanie ucznia o zakresie materiału obowiązującego do testu lub sprawdzianu i 

organizowanie lekcji powtórzeniowej przed sprawdzianem obejmujący szerszy zakres materiału (np.: 

całego semestru lub znacznej jego części) 

• nagradzanieaktywnościuczniów nalekcji przezwpisywanieplusówdodziennika zajęć(za 5 plusów 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą - waga 2) 

• wpisywanie minusów za brak aktywności uczniów na lekcji ( 5 minusów ocena niedostateczna - 

waga 2) 

• egzekwowanie wiedzy zdobytej przez uczniów wyłącznie w zakresie materiału, który uczeń może 

znaleźć w obowiązującym podręczniku, książce ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym lub materiałach 

dodatkowych opracowanych dla niego przez nauczyciela ( w przypadku korzystania z materiałów 

dodatkowych nauczyciel zobowiązany jest do uprzedniej analizy ich przydatności – leksykalnej i 

gramatycznej na danym poziomiezaawansowania ucznia, a ponadto do zadbania oto, abykażdy mógł 

otrzymać kopię tych materiałów na własność) 

• systematyczne informowanie uczniów o wynikach ich prac pisemnych, w ciągu dwóch tygodni od 

przekazania ich nauczycielowi. 

Ustala się następujący system oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów, kartkówek 

(ocena czerwona): 

 
Niedostateczna 0 %- 39 % 

Dopuszczająca 40 % - 59% 

Dostateczna 60 % - 75% 

Dobra 76 % - 91 % 

Bardzo dobra 92% - 100 % 

celująca 100 % + zadania dodatkowe 

 
Ocenę semestralną/roczną wystawia się według następującej średniej ważonej: 

 
Poniżej 1, 89 Niedostateczny 

1,9 – 2,74 Dopuszczający 

2,75 – 3,74 Dostateczny 

3,75 – 4,74 Dobry 

4,75 – 5,49 Bardzo dobry 

5,5 – 6,0 Celujący 

 
Waga ocen: 

Sprawdzian, test, praca klasowa - 5 

Projekt + ustna prezentacja - 4 

Kartkówka - 3 

Ustna odpowiedź/konwersacja - 5 

Dialogi /streszczenia (wyuczone na pamięć) - 2 



Praca na lekcji - 2 

Praca w grupach -1 

Pracadomowa -1 

Ocena roczna odzwierciedla opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przyswojonych  

w całym roku szkolnym. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Przedmiotowymi Zasadami Oceniania mają zastosowanie 

zapisy zawarte w WSO 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

JĘZYKÓW OBCYCH  (w skrócie PZO)  

podczas nauczania zdalnego 

 

1. Uczniowie podczas zdalnego nauczania będą oceniani za:  

• zadania domowe,  

• prace pisemne,  

• karty pracy,  

• testy,  

• sprawdziany,  

• skany wykonanych prac,  

• pracę na lekcjach on-line np. na Google Classroom, 

• aktywność. 

2. Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to dziennik Vulcan, 

Classroom, oraz  inne platformy i komunikatory wskazane przez 

nauczyciela. 

3. Uczniowie wykonują zlecone przez nauczyciela ćwiczenia z podręcznika,                     

w ćwiczeniach lub na wskazanych stronach internetowych. Nauczyciel 

wpisuje wszystkie zadania w zakładce zadania domowe w dzienniku 

elektronicznym wraz z wyznaczonym terminem oddania pracy. 

4. Oceny oraz nieprzygotowania uzyskane w drugim semestrze do czasu 

nauczania zdalnego pozostają ważne. 

5. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania, brak zadania, niezaliczenie 

zadania we wskazanym terminie, traktowane jest każdorazowo jako 

nieprzygotowanie do zajęć. Wówczas nauczyciel wstawia w rubryce ocen 

następujące oznaczenia: 

bz – brak zadania 

nz – nie zaliczył  

np – nieprzygotowany 



6. Jeśli uczeń nie wyśle zleconego zdania we wskazanym terminie, zostanie 

to odnotowane w dzienniku. W ciągu trzech dni ma obowiązek odesłać 

zaległą pracę wraz z wyjaśnieniem nieprzestrzegania terminu.  

7. Uczniowi podczas pracy zdalnej przysługuje 1 nieprzygotowanie (np. bz, nz 

lub np) w semestrze, drugie nieprzygotowanie oznacza ocenę 

niedostateczną. 

8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za sprawdziany, testy 

wykonywane w czasie e-nauczania raz w semestrze w sposób i w terminie 

wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.  

9. Wagi ocen na czas nauczania zdalnego pozostają bez zmian. 

10.  Przy ocenianiu bieżącym brane są także pod uwagę takie czynniki jak 

systematyczność i zaangażowanie ucznia, które ocenia nauczyciel 

wystawiając ocenę cząstkową za aktywność.  

11. Nauczyciel powiadamia uczniów o sprawdzianie, teście czy kartkówce 7 dni 

przed poprzez dziennik elektroniczny – wiadomość oraz wpis w zakładkę 

sprawdziany. Wysyła uczniom instrukcję w jaki sposób przeprowadzi 

sprawdzian i gdzie mogą go znaleźć. Określona zostanie data, godzina oraz 

czas na wykonanie testu tak, aby uczniowie mogli dostosować potrzebę 

skorzystania z komputera do innych domowników. 

12. Uczeń dostaje informację zwrotną z oceną i komentarzem, oraz możliwością 

poprawy, jeśli jest taka potrzeba.  

13. Uczeń ma obowiązek przesłania zadań do nauczyciela na adres poczty 

elektronicznej, poprzez dziennik lub w inny, ustalony z nauczycielem 

sposób.  

14. Jeśli uczeń nie może w zaplanowanym czasie uczestniczyć w danych 

zajęciach lub z jakiegoś powodu wykonać lub przesłać zadanych prac, rodzic 

lub uczeń jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia 

15. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępnione 

na bieżąco, a każda ocena zapisana w e-dzienniku. 

16.  W sytuacji kiedy uczeń nie będzie przysyłał zadanych prac, kontaktował się 

z nauczycielem zostanie to odnotowane w zakładce uwagi w dzienniku 

elektronicznym. 

 

 


