
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH IV-VII 

„Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć.” (Dziennik ustaw poz. 1534 z dn. 16.08.2017 § 12) 

1. Sprawdzanie umiejętności odbywa się poprzez: 

 Sprawdziany składające się z testów zamkniętych i zadań otwartych obejmujące dział tematyczny (zapowiedziane z 

tygodniowym wyprzedzeniem) 

 Kartkówki w formie pisemnej sprawdzające wiadomości z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane) 

 Odpowiedzi ustne 

 Ocenianie aktywności i pracy na lekcji 

 Zadania domowe 

 Projekty 

 Monitorowanie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego 

2. Ocena sprawdzianów i innych prac pisemnych, kiedy ocena wynika z ilości punktów, przebiega w oparciu o skalę zgodnie ze o 

Statutem Szkoły Podstawowej nr 7 w Głogowie (zawartą w § 92, punkcie 2). 

3. Wystawienie ocen semestralnych i rocznych wynika ze średniej ważonej, nie arytmetycznej zgodnie z zapisaną w kontrakcie z 

uczniem wagą ocen. 

testy : 5 

sprawdziany: 4   zadania domowe :1-2 

kartkówki :3   projekty :1-4 

odpowiedzi ustne: 2-4               praca w grupie :1-2 

aktywność :1-3   konkursy (trzy pierwsze miejsca) 6 

praca na lekcji :1-3  

Na ocenę: 

celującą wymagana jest średnia min. 5,50 

bardzo dobrą min. 4,75 

dobrą min. 3,75 

dostateczną min. 2,75 

dopuszczającą min 1,65  

4. Wobec uczniów z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do ich indywidualnych możliwości, 

poniższe kryteria obniża się wg. wskazań Poradni. 

5. Uczeń ma prawo na początku zajęć dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie bez konsekwencji. Uczeń ma obowiązek 

uzupełnić braki i prace domowe.  

6. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem . 

7. Uczniowie, którzy nie pisali sprawdzianu mają obowiązek napisania go w wyznaczonym terminie do 2 tygodni od momentu 

pojawienia się „nb” w e-dzienniku lub powrotu ucznia  do szkoły po dłuższej nieobecności (powyżej 5-ciu dni szkolnych). 

8. Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną ze sprawdzianu mają obowiązek zaliczyć materiał w formie i terminie ustalonym 

z nauczycielem. 

9. Uczeń otrzymuje oceniony sprawdzian, który po omówieniu na lekcji i poprawie jest do wglądu dla rodziców. 

10. Uczeń przynosi na lekcję przybory szkolne, podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy oraz przygotowane kartki do kartkówki. 

11. Krótkie sprawdziany (kartkówki) i odpowiedzi ustne nie muszą być zapowiadane. 

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

13. Uczeń ma obowiązek dbać o estetykę zeszytu, poprawny zapis, wygląd podręcznika i ćwiczeń, nie wolno pisać po okładkach. 

14. Nauczyciel  zobowiązuje się przestrzegać ustaleń wynikających z powyższych punktów. 

15. Uczeń jest oceniany następująco:  

a) 0 - 29 %  - ocena: niedostateczny 

b) 30% - 49 %  - ocena: dopuszczający 

c) 50% - 74% - ocena: dostateczny 

d) 75% - 89% - ocena: dobry 

e) 90 % - 95% - ocena: bardzo dobry 

f) 96% - 100% -ocena: celujący 

 

 



 

 

16. Wszystkie sprawy sporne oraz nie ujęte w PZO rozstrzygane są zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz 

rozporządzeniami MEN. 

 

 

 

17.W przypadku nauczania hybrydowego lub zdalnego obowiązują wyżej wymienione zasady. 
 


