
JĘZYK ANGIELSKI 

Kl. IV – VIII 

 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 

3. Formy ustne w klasach IV –VIII: 

a) odpowiedź ustna – z 2 ostatnich lekcji, skala ocen 1-6, 

b) aktywność na zajęciach – 5 plusów ocena 6, 3 plusy ocena 5 

4. Formy pisemne 

a) kartkówka  zapowiedziana z 3 dniowym wyprzedzeniem (dotyczy jedynie czasowników 

nieregularnych i kartkówki z form gramatycznych), pozostałe nie podlegają zapowiedzi a ich 

zapowiedzenie jest wolą nauczyciela,  

Oceny w skali 1-6, uczeń ma prawo do poprawy jednej kartkówki w semestrze.  

b) sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez platformę LIBRUS 

wraz z zakresem obowiązującego materiału,  

5. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i jej termin 

ustala z nauczycielem w przeciągu tygodnia od otrzymania oceny negatywnej.  

Uczeń może poprawić każdą ocenę raz w danym półroczu.  

Uczeń nieobecny na pracy pisemnej pisze ją w ciągu tygodnia po powrocie lub w innym 

uzgodnionym z nauczycielem terminie.  

6. Każde nieprzygotowanie ucznia do lekcji (brak zadania domowego, zeszytu, ćwiczeń) 

zostaje odnotowane w dzienniku elektronicznym jako np. W semestrze uczeń może zgłosić 2 

nieprzygotowania do lekcji. Zgłoszenie 3 nieprzygotowania i kolejnego skutkuje oceną 

niedostateczną.  

7. Punkty ze sprawdzianów i kartkówek przeliczane są na stopnie wg skali 

         100% stopień celujący (6) 

99% - 97% stopień bardzo dobry + (5+) 

96% - 91% stopień bardzo dobry (5) 

90% - 88% stopień bardzo dobry - (5-) 

87% - 83% stopień dobry + (4+) 

82% - 77% stopień dobry (4) 

76% - 73% stopień dobry - (4-) 

72% - 69% stopień dostateczny + (3+) 

68% - 55% stopień dostateczny (3) 

54% - 50% stopień dostateczny - (3-) 

49% - 45% stopień dopuszczający+ (2+) 

44% - 39% stopień dopuszczający (2) 

38% - 35% stopień dopuszczający - (2-) 

34% i niżej stopień niedostateczny (1) 


