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PZ0 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO  
SPOSOBY OCENIANIA: 

11..  Cyfrowo: w skali od 1- 6 oceniane są odpowiedzi ustne, prace pisemne, prace praktyczne. 

22..  Dopuszcza się stawianie „+” oraz „-”  przy ocenach bieżących. 

33..  Plusem lub minusem: oceniana będzie aktywność na lekcji. Suma 6 znaków „+” daje ocenę 6 (celującą). 

44..  Znak „-” otrzymuje uczeń, który: 

 nie potrafi podać poprawnej odpowiedzi z zakresu podstaw programowych potrzebnych do realizacji lekcji 

 nie przesyła zadań,  ćwiczeń, pracy domowej w wyznaczonym przez nauczyciela terminie 
 Suma 3 znaków „- ” daje ocenę 1 (ndst).  

 
FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 
Uczeń otrzymuje oceny za: 

 odpowiedź ustną (reakcje językowe, dialogi) – waga 2 

 testy gramatyczno- leksykalne – waga 2 

 pisemne kartkówki ze znajomości słownictwa (może być niezapowiedziana) – waga 2 

 ustne sprawdzenie znajomości gramatyki i słownictwa, jeśli inne formy nie będą możliwe do 
przeprowadzenia – waga 2 

 pisemne zadania domowe – waga 1 

 pracę na lekcji (aktywność) oceniana plusem lub minusem 

 sprawdzian obejmujący większy zakres materiału, np. jeden dział, zapowiedziany z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem (adnotacja w LIBRUS) – waga 2 

 sprawdzian końcoworoczny – waga 2 
a) Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego. 
b) W przypadku nieobecności nauczyciela sprawdzian może być przeprowadzony przez nauczyciela 

zastępującego.  
c) Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy na koniec semestru jednego najsłabiej napisanego sprawdzianu 

w terminie ustalonym przez nauczyciela. Ocena poprawiana jest tylko raz. Każda poprawiona ocena jest 
wpisana do dziennika i uwzględniana przy wystawianiu oceny semestralnej/końcoworocznej z przedmiotu. 
Poprawa nie dotyczy innych form sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia. 

d) Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie otrzymuje w dzienniku adnotację “bz” (brak zadania) i musi 
zaliczyć sprawdzian w terminie dwóch tygodni w formie uzgodnionej z nauczycielem – niedotrzymanie 
terminów skutkować będzie wpisaniem w miejsce “bz” oceny niedostatecznej. Spisywanie (ściąganie) na 
pracy klasowej/testach jest jednoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. 

e) Wszystkie sprawdzone przez nauczyciela prace klasowe oraz testy są omówione na lekcji.  
f) Uczeń ma prawo do 2 zgłoszeń nieprzygotowania do lekcji w semestrze, odnotowane one zostaną w 

dzienniku. Nieprzygotowanie do zajęć należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji w momencie ustalonym 
przez nauczyciela (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). Po wyczerpaniu 2 NP. oraz 2 
znaków ,,-‘’ uczeń otrzymuje już każdorazowo ocenę niedostateczną. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji 
, jeśli zgłosi nieprzygotowanie które nastąpiło z ważnych przyczyn potwierdzonych pisemnie przez 
rodzica/opiekuna przed lekcją.  

KRYTERIA OCENIANIA  
96% - 100% - ocena celująca 
95,9% -  90% -bardzo dobra 

89,9% - 70% - dobra 
69,9% - 50% - dostateczna 

49,9% - 35% - dopuszczająca 
poniżej 35 %  niedostateczna 

    
Nauczyciel ma prawo wystawić cząstkową ocenę celujący za: 

 osiągnięcie wysokiego wyniku w konkursie językowym lub aktywne przygotowanie i udział w konkursie, 

 omówienie wybranych wcześniej tekstów w języku angielskim/niemieckim. 
 
Ocena klasyfikacyjna jest ustalana na podstawie średniej ocen bieżących, według następującego przelicznika: 
6 – 5,75 = ocena celująca 
5,74 – 4,75 =  ocena bardzo dobra 
4,74 – 3,75 = ocena dobra 
3,74 – 2,75 = ocena dostateczna 
2,74 – 1,75 = ocena dopuszczająca 
1,74 – 0 = ocena niedostateczna 
 

 


