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Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikacji są przedstawiane uczniom na początku roku 

szkolnego przez nauczyciela danego przedmiotu, a fakt ten odnotowywany jest w dzienniku 

lekcyjnym. 

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 

Uczeń zdobywa poszczególne oceny w ciągu całego półrocza/roku, a jego wiedza 

sprawdzana jest na wielu płaszczyznach (wypowiedzi ustne i pisemne, testy, kartkówki itp.). 

Do najważniejszych form sprawdzania stopnia opanowania materiału nauczania należą: 

 

a) sprawdziany/sprawdziany kumulacyjne z większej części materiału (np. po każdym 

dziale w podręczniku). W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na takim teście 

uczeń ma prawo do napisania go w terminie ustalonym z nauczycielem. Przez 

nieobecność usprawiedliwioną rozumie się chorobę trwającą co najmniej tydzień, 

poświadczoną zaświadczeniem lekarskim lub inną ważną okoliczność usprawiedliwioną 

przez rodziców w dzienniczku ucznia lub poprzez dziennik elektroniczny,  

b) kartkówki zapowiedziane lub nie, obejmujące mniejsze partie materiału (z trzech 

ostatnich lekcji) i mające głównie charakter odtwórczy, 

c) prace pisemne typu otwartego pisane w domu lub na zajęciach; w przypadku pracy 

pisanej w domu, jeśli w ustalonym terminie oddania pracy uczeń jest chory przez co 

najmniej 3 dni, zobowiązany jest on oddać pracę na pierwszej lekcji po powrocie do 

szkoły. Jeśli w dniu, w którym ustalony jest termin oddania pracy, uczeń nie jest obecny w 

szkole z innych przyczyn, które można usprawiedliwić w sposób formalny (np. wcześniej 

umówiona wizyta u lekarza, powołanie przed WKU lub sąd), zobowiązany jest przekazać 

nauczycielowi pracę odpowiednio wcześniej, 

d) prace domowe zadawane z bieżącego materiału (jeśli polecenie tego wymaga, uczeń 

powinien przepisać ćwiczenia zadane z podręcznika do zeszytu), uczeń powinien 

rozumieć te zadania i znać słownictwo w nich występujące, 

e) odpowiedzi ustne na podstawie bieżącego materiału (zazwyczaj trzy ostatnie lekcje), 

oceniane są zgodnie z podanymi niżej kryteriami; uczeń powinien zawsze wykazywać się 

znajomością podstawowych zagadnień gramatycznych i posiadać podstawową bazę 

leksykalną niezależnie od przerabianego aktualnie materiału, 

f) udział w lekcji   

- uczeń aktywny otrzymuje plusy, każdy nauczyciel ustala indywidualnie za jakie 

aktywności daje plusy oraz ile plusów należy zdobyć, aby zdobyć ocenę; wybitna 

aktywność na danych zajęciach może zostać od razu oceniona na stopień.  
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- za niewykonanie pracy zadanej i przewidzianej do wykonania w trakcie lekcji, uczeń 

może otrzymać ocenę niedostateczną,  

- za brak podręcznika lub zeszytu ćwiczeń uczeń otrzymuje minus (za wyjątkiem sytuacji, 

kiedy w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń znajduje się praca domowa - wtedy uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną za jej brak);  

- zebranie trzech minusów skutkuje oceną niedostateczną. 

 

NIEPRZYGOTOWANIA 

Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania na początku lekcji. Liczba 

nieprzygotowań zależy od tygodniowego wymiaru godzin danego języka: 

2 godziny - 1 nieprzygotowanie 

3 godziny - 2 nieprzygotowania 

4-6 godzin - 3 nieprzygotowania 

7-8 godzin - 4 nieprzygotowania 

Uczniowi nieobecnemu w szkole przez tydzień lub dłużej z powodu choroby nie odnotowuje 

się nieprzygotowania. Termin uzupełnienia zaległości ustalany jest przez nauczyciela w 

indywidualny sposób. W każdej innej sytuacji, czyli nieobecności krótszej niż tydzień, uczeń 

ma obowiązek być przygotowany do zajęć pierwszego dnia po powrocie do szkoły. 

Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na następne półrocze. 

 

KATEGORIE I WAGI OCEN 

 

Główne kategorie ocen i ich wagi: 

sprawdzian kumulacyjny  - waga 7 

sprawdzian - waga 5 

kartkówka - waga 3 

odpowiedź ustna - waga 3 

praca domowa - waga 1 

aktywność - waga 1 

 

Nauczyciel może dodać dodatkowe kategorie ocen dotyczące np. projektów, osiągnięć w 

konkursach przedmiotowych itp. 
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KRYTERIA OCENIANIA 

1. Zadania pisemne typu zamkniętego: 

 

stopień niedostateczny   (0% – 47%> 

stopień niedostateczny +    (47% - 50%> 

stopień dopuszczający -   (50% - 52%> 

stopień dopuszczający    (52% - 56%> 

stopień dopuszczający  +   (56% - 59%>   

stopień dostateczny -    (59% - 65%> 

stopień dostateczny       (65% - 69%> 

stopień dostateczny +       (69% - 73%> 

stopień dobry -      (73% - 78%>      

stopień dobry      (78% - 82%> 

stopień dobry +      (83% - 85%>  

stopień bardzo dobry -   (85% - 89%> 

stopień bardzo dobry     (89% - 92%> 

stopień bardzo dobry +    (92% - 94%> 

stopień celujący -     (94% - 98%>  

stopień celujący      (98% - 100%> 

 

Uczeń pracujący niesamodzielnie  podczas sprawdzianu  czy kartkówki otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości jej  poprawy.  

 

Wszystkie sprawdziany są archiwizowane i udostępniane uczniom podczas lekcji, na której 

są omawiane. Mogą być też udostępnione rodzicom poprzez ucznia, który zobowiązuje się 

zwrócić je na następne zajęcia. W przypadku niezwrócenia nauczycielowi pracy pisemnej, 

nauczyciel ma prawo nie przekazywać uczniowi kolejnych prac do chwili jej zwrotu przez 

ucznia bądź rodziców. 

 

Uczniowi przysługuje możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianów. Odbywa się to w 

czasie 2 tygodni od daty oddania sprawdzonych prac, w ustalonym z uczniami  terminie.  

 

Nieobecność ucznia na sprawdzianie i zapowiedzianej kartkówce odnotowywana jest w 

dzienniku elektronicznym (nb) i brana pod uwagę przy wystawianiu oceny 
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śródrocznej/rocznej. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej kartkówce ma obowiązek 

napisania jej na pierwszej lekcji po przyjściu do szkoły, chyba że nieobecność spowodowana 

była chorobą trwającą co najmniej tydzień  lub inna ważną, udokumentowaną okolicznością 

2. Zadania pisemne typu otwartego 

 

Zadania pisemne typu otwartego oceniane są wg kryteriów maturalnych (treść/zgodność z 

poleceniem, spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność 

środków językowych), przy  zastosowaniu punktacji maturalnej. Natomiast kryteria oceniania 

obowiązują jak przy zadaniach pisemnych typu zamkniętego. 

 

Praca nieczytelna lub niezgodna z tematem podlega ocenie niedostatecznej. W ocenie prac 

uczniów z udokumentowaną dysleksją nie uwzględnia się błędów ortograficznych. Prace 

uczniów z udokumentowaną dysleksją pisane w domu mogą być, za zgodą nauczyciela, 

oddawane w formie wydruku komputerowego. 

3. Wypowiedzi ustne: 

 

Stopień niedostateczny- odpowiedź nie na temat, nieznajomość słownictwa i struktur 

językowych, błędy uniemożliwiające komunikację. 

Stopień dopuszczający - bardzo uboga realizacja treści, odpowiedź w znacznym stopniu 

odbiegająca od treści zadanego pytania, bardzo ograniczona znajomość słownictwa i 

struktur językowych, bardzo liczne błędy językowe, brak płynności wypowiedzi, liczne błędy 

w wymowie i intonacji.  

Stopień dostateczny - odpowiedź niepełna pod względem treści, odbiegająca od zadanego 

pytania, ograniczona znajomość słownictwa i struktur językowych, liczne błędy językowe, 

błędy w wymowie i intonacji, zakłócenia w płynności wypowiedzi. 

Stopień dobry - odpowiedź pełna, zgodna z treścią zadanego pytania, dobry poziom 

znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne błędy językowe, poprawna 

wymowa i intonacja, wypowiedź w zasadzie płynna. 

Stopień bardzo dobry - odpowiedź pełna, zgodna z treścią zadanego pytania, bardzo dobra 

znajomość słownictwa i struktur językowych, sporadyczne błędy językowe, bardzo dobra 

wymowa i intonacja, wypowiedź płynna. 

Stopień celujący - odpowiedź pod względem treści wykraczająca poza treść zadanego 

pytania, bogactwo słownictwa i struktur językowych zastosowanie idiomów, znikome błędy 

językowe lub ich brak, bardzo dobra wymowa i intonacja, wypowiedź płynna, naturalna. 
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W przypadku wypowiedzi ustnych typu maturalnego możliwe jest stosowanie punktacji 

maturalnej , jednak  kryteria oceniania obowiązują jak przy ocenianiu zadań pisemnych typu 

zamkniętego. 

 

4. Ocena śródroczna i roczna: 
 

a) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który z większości prac pisemnych oraz z 

odpowiedzi ustnych i prac domowych otrzymał oceny niedostateczne, a poza tym nie 

poprawił tych ocen nie wykazał się aktywnością i nie opanował materiału w stopniu 

wystarczającym. 

b) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z większości prac pisemnych 

otrzymuje oceny przynajmniej dopuszczające, a ponadto opanował niezbędne 

wiadomości podstawowe i konieczne z zakresu słownictwa i gramatyki. 

c) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który z większości prac pisemnych otrzymuje 

oceny przynajmniej dostateczne, opanował i zrozumiał podstawowe wiadomości oraz 

potrafi nimi operować przy pomocy nauczyciela. Stara się również być zawsze 

przygotowany do lekcji i aktywny. 

d) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który z większości prac pisemnych otrzymuje oceny 

dobre, jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywny w jej trakcie, potrafi praktycznie 

wykorzystywać zdobytą wiedzę bez pomocy nauczyciela. 

e) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który z większości prac pisemnych otrzymuje 

oceny bardzo dobre, zna w szerokim zakresie i rozumie opanowany materiał nauczania, 

swobodnie wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzę, jest zawsze przygotowany do lekcji 

i aktywny oraz wykazuje zainteresowanie przedmiotem. 

f) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który z większości prac pisemnych otrzymuje 

oceny przynajmniej bardzo dobre lub celujące, przejawia szczególne zainteresowanie 

językiem, reprezentuje szkołę w różnych konkursach i olimpiadach, wykazuje się wiedzą 

wykraczającą poza treści programowe. 

Kryteria wystawiania oceny śródrocznej/rocznej 

Jeśli uczeń był nieobecny na 51% zajęć lekcyjnych lub więcej, może zostać 

niesklasyfikowany. Jeśli uczeń był nieobecny na 51% zajęć lekcyjnych lub więcej, ale ma 

oceny, nauczyciel może podjąć decyzję o jego sklasyfikowaniu. Nauczyciel nie musi jednak 

takiego ucznia klasyfikować, jeśli uzna, że nie ma ku temu podstaw. 

 

Uczeń oraz jego rodzice (opiekunowie) powinni być poinformowani o przewidywanych 

ocenach śródrocznych/ rocznych 7 dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym 
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Rady Pedagogicznej. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną – 3 tygodnie przed 

terminem wystawienia ocen. 

 

Oceny śródrocznej/roczne są odzwierciedleniem pracy ucznia w całym półroczu (roku)  

i wynikają ze średniej ważonej ocen cząstkowych. O ocenie decyduje również postawa 

ucznia oraz postępy, jakich dokonał w nauce. 

 

Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna na koniec roku może zostać zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Ewentualne egzaminy poprawkowe odbywają się 

w drugiej połowie sierpnia. 

 

Uczeń może ubiegać się o wyższą niż proponowana ocenę roczną przy spełnieniu warunków 

zawartych w Statucie Szkoły tj.  

a) mieć usprawiedliwione w terminie wszystkie nieobecności na danym przedmiocie; 

b) przystępować do wszystkich sprawdzianów w ustalonym z nauczycielem terminie; 

c) uzyskać ze wszystkich sprawdzianów i prac klasowych ocenę pozytywną, również w 

trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

d) wykonać wszystkie prace i zadania wymagane i ocenione przez nauczyciela; 

e) systematycznie odrabiać prace domowe, nie mieć więcej niż ustalona liczba 

nieprzygotowań; 

f) mieć minimum 50% ocen wyższych niż przewidywana;  

g) przystępować do wszystkich sprawdzianów w ustalonym z nauczycielem terminie. 

 

Uczeń spełniający w/w warunki zobowiązany jest do napisania sprawdzianu kumulacyjnego 

z całego roku szkolnego. 

 

 


