
Zasady oceniania na lekcji języka angielskiego 

1. Wiedza uczniów sprawdzana jest systematycznie przy wykorzystaniu następujących metod: 
1) klasówki; 
2) kartkówki; 
3) sprawdziany wiadomości z określonego działu; 
4) pisemne prace domowe; 
5) prezentacje; 
6) odpowiedzi ustne; 
7) wypowiedzi pisemne pisane na lekcji; 
8) aktywność na lekcji. 

2. Podczas bieżącego oceniania obowiązuje skala ocen: 
1) celujący (cel) 6 
2) bardzo dobry plus (bdb+) 5+ 
3) bardzo dobry (bdb) 5 
4) bardzo dobry minus (bdb-) 5- 
5) dobry plus (db+) 4+ 
6) dobry (db) 4 
7) dobry minus (db-) 4- 
8) dostateczny plus (dst+) 3+ 
9) dostateczny (dst) 3 
10) dostateczny minus (dst-) 3- 
11) dopuszczający (dp+) 2+ 
12) dopuszczający (dp) 2 
13) dopuszczający minus (dp-) 2- 
14) niedostateczny (ndst+) 1+ 
15) niedostateczny (ndst) 1 

 
3. Procentowe proporcje poszczególnych ocen cząstkowych sprawdzianów/prac klasowych  

i kartkówek: 
1) celujący (6) 98 – 100% 
2) bardzo dobry plus (5+) 94 – 97% 
3) bardzo dobry (5) 88 – 93% 
4) bardzo dobry minus (5-) 87% 
5) dobry plus (4+) 82 – 86% 
6) dobry (4) 75 – 81% 
7) dobry minus (4-) 74% 
8) dostateczny plus (3+) 65 – 73% 
9) dostateczny (3) 55 – 64% 
10) dostateczny minus (3-) 54% 
11) dopuszczający plus (2+) 48 – 53% 
12) dopuszczający (2) 41 – 47% 
13) dopuszczający minus (2-) 40% 
14) niedostateczny plus (1+) 30 – 39% 
15) niedostateczny (1) 0 – 29%. 



4. W przypadku nieobecności na zapowiedzianym sprawdzianie/klasówce w miejscu oceny wpisuje 
się „nb”, a uczeń jest zobowiązany do zaliczenia treści programowych objętych sprawdzianem  
w formie pisemnej lub ustnej w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

5. Uczeń jest zobowiązany do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w ciągu dwóch 
tygodni od otrzymania oceny niedostatecznej. 

6. Dopuszczalne są dwa nieprzygotowania w ciągu semestru.  
7. Za aktywność uczniowie mogą uzyskać plusy. Uzbieranie 5 plusów oznacza ocenę 5 za aktywność. 

Za pasywność (brak pracy podczas lekcji) uczniowie mogą otrzymać minusy. W przypadku 
uzbierania 5 minusów uczeń otrzymuje ocenę 1 za aktywność na lekcji. 

8. Wystawiona ocena śródroczna/roczna/końcowa uwzględnia w szczególności: 
1) stopień opanowania materiału; 
2) systematyczność oraz zaangażowanie w pracę; 
3) aktywność na lekcji; 
4) średnią ważoną ocen cząstkowych; 
5) udział w olimpiadach i konkursach; 
6) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, który objęty jest pomocą 

psychologiczno - pedagogiczną w szkole. 


