
System oceniania z języka angielskiego – wymagania ogólne kl. 4-8 
1. Ocenianiu podlegają: 

 wypowiedzi ustne, 
 rozumienie ze słuchu,  
 prace pisemne,  
 zadania domowe, 
 różne formy aktywności ucznia (prace projektowe, udział w konkursach, zaangażowanie na lekcji, stosunek     do 

przedmiotu i inne). 
 

2.     Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową: 
 celującą (6), gdy doskonale opanował dany zakres materiału, a jego wiedza wykracza poza poziom   podstawowy, 
 bardzo dobrą (5), gdy bardzo dobrze opanował dany zakres materiału; błędy są sporadyczne, 
 dobrą (4), gdy opanował dobrze dany zakres materiału i nie popełnia wielu błędów, 
 dostateczną (3), gdy uczeń opanował dany zakres materiału w ok. 50%; dopuszczalne są błędy, 
 dopuszczającą (2), gdy uczeń opanował dany zakres materiału w ok. 30-40%; dopuszczalne są błędy, 
 niedostateczną (1), gdy uczeń nie wykazał się odpowiednią wiedzą i nie spełnia warunków na ocenę dopuszczającą. 
Dopuszcza się stawianie plusów lub minusów przy ocenach.  

 
3.    Prace klasowe uczeń pisze po zakończeniu każdego rozdziału (unitu). Termin i zakres pracy klasowej będą podane 

tydzień przed jej wprowadzeniem. Sprawdzian jest zapowiadany tydzień wcześniej. Kartkówki  mogą być 
niezapowiedziane. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek są wystawiane według skali procentowej oraz 
przypisana im jest odpowiednia waga. 

 

Przedziały procentowe punktów 
uzyskanych 

Ocena 

100% - 97% 6 

96% - 94% 6- 

93% - 90% 5+ 

89% – 86% 5 

85% – 82% 5- 

81% – 78% 4+ 

77% – 74% 4 

73% – 70% 4- 

69% – 60% 3+ 

59% – 50% 3 

49% – 43% 3- 

42% – 38% 2+ 

37% – 30% 2 

29% – 0% 1 
 

 

Forma Waga 

Praca klasowa 5 

Sprawdzian 
kartkówka  

4 
3 

Wypowiedź ustna 3 

Praca domowa 2 

Aktywność na lekcji 2 

Inne formy określone przez 
nauczyciela 

1-3 

Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną wystawia się, stosując średnią ważoną: 
 
 

Średnia ważona Ocena klasyfikacyjna 

1,0 – 1,74 Niedostateczny 

1,75 – 2,74 Dopuszczający 

2,75 – 3,74 Dostateczny 

3,75 – 4,74 Dobry 

4,75 – 5,74 Bardzo dobry 

5,75 – 6,0 Celujący 

    
      
      
      
      
  
 

  
4.     Uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy klasowej i sprawdzianu  w ciągu dwóch 

tygodni od otrzymania wyników.  
5.     Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.  
6.    Wszystkie oceny z języka angielskiego są jawne dla uczniów i rodziców (po omówieniu oddawane dzieciom do domu). 

 
Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny znajdują się na stronie internetowej szkoły: 

  http://www.sp16gdynia.pl  
 


