
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-8  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU 

 
1. Test: 

• test przeprowadzany jest po każdym ukończonym rozdziale, zapowiadany jest przynajmniej tydzień wcześniej i poprzedzony jest 

powtórzeniem; 

• czas trwania – 45 minut; 

• jeżeli ktoś był nieobecny na teście z przyczyn losowych, ustala termin z nauczycielem na zaliczenie w okresie tygodnia po 

powrocie do szkoły; 

• chęć poprawy testu zgłasza uczeń w okresie jednego tygodnia od otrzymania wyników i poprawiać go mogą uczniowie, którzy 

uzyskali wynik niższy niż ocena bardzo dobra; 

• uczeń może poprawiać dany test tylko jeden raz; 

2. Kartkówka: 

• nauczyciel może przeprowadzić kartkówkę bez zapowiedzi i obejmuje ona materiał z trzech ostatnich lekcji; 

• czas trwania – 15 minut; 

• kartkówek nie można poprawiać; 

3. Prace domowe: 

• zadawane są według potrzeb; 

• uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie/brak pracy domowej; 

• nieprzygotowanie/brak pracy domowej uczeń zgłasza na początku lekcji; 

4. Prace dodatkowe: 

• są to prace dla chętnych uczniów, często wykraczające poza podstawę programową i wykonanie ich pozwala uzyskać ocenę 

celującą; 

• termin i czas wykonania określa nauczyciel; 

• mogą to być prace pisemne, plakaty, prezentacje multimedialne itp.; 

 



5. Odpowiedzi ustne: 

• w zależności od tematyki zajęć może to być: dialog na podstawie dialogu modelowego z podręcznika, odgrywanie ról, opis osoby, 

ilustracji, miejsca, krótkie dopowiedzi na pytania do tekstu lub obrazka, prawidłowe formułowanie zdań. 

6. Czytanie: 

• uczeń czyta poprawnie podany fragment tekstu i udziela prawidłowe odpowiedzi na pytania do przeczytanego tekstu. 

7. Aktywność na lekcji: 

• oceniana jest na koniec lekcji. 

 

8. Wymagania procentowe na poszczególne oceny 

 

 

 

OCENA LCZBA PROCENTÓW 

6 celujący 98% - 100% 

5 bardzo dobry 90% - 97% 

4 dobry 70% - 89% 

3 dostateczny 50% - 69% 

2 dopuszczający 30% - 49% 

1 niedostateczny 29% - 0 


