
Przedmiotowy System Oceniania – Języki Obce 

1. Sposób wystawiania oceny śródrocznej i rocznej 

l.p Forma podlegająca ocenie  waga                    

1. Sprawdzian      obejmujący cały dział programowy 

 obejmujący część działu programowego 

  4 

  3 

2.  Kartkówka (słownictwo, słuchanie, czytanie ze 

zrozumieniem itp.) 

 2 

3.  Odpowiedź ustna  2 

4.  Praca domowa   1 

5.  Aktywność:     projekt - prezentacja 

 praca na lekcji  

  konkursy szkolne /zewnętrzne 

 praca na lekcji (np. pisanie) 

 nieprzygotowanie do lekcji 

  

  

 3 

 1 

 3/ 4 

 2 

 1 

 

Ocenę końcową oblicza się wg wzoru: 

 średnia ważona  =   ocena x waga + ocena x waga + ……… 

suma wag poszczególnych ocen 

 

 Uwaga: 
a) W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu w 

terminie 2 tygodni od momentu powrotu do szkoły 
 

b) Uczeń , który nie przystąpił do sprawdzianu otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  

c) Nauczyciel może umożliwić uczniowi poprawę sprawdzianów, z których 
uzyskał on ocenę nie wyższą niż dostateczna w terminie  dwóch tygodni 
od daty otrzymania oceny . 

d)  Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę  
wszystkie oceny. 



e) W przypadku nieobecności ucznia na kartkówce, ma on obowiązek 
napisania jej, jeżeli tego wymaga nauczyciel 
 

f) Wyliczona średnia ważona daje nam ocenę: 
od 1,75 do 2,74 dopuszczający  
od 2,75 do 3,74 dostateczny  
od 3,75 do 4,74 dobry 
od 4,75 do 5,74 bardzo dobry 
od 5,75 i powyżej celujący 
 

g) Uczeń w ciągu semestru może być bez usprawiedliwienia   
nieprzygotowany do lekcji tyle razy, ile wynosi tygodniowy wymiar 
godzin języka obcego w danej klasie. Zgłoszenia takiego dokonuje na 
początku lekcji. 
 

2. Sposób uzasadniania oceny bieżącej 
a) Uczeń otrzymuje uzasadnienie oceny (ustne lub pisemne) bezpośrednio 

przy odpowiedziach ustnych i w czasie pracy na lekcji, a z prac 
pisemnych podczas ich omawiania; 

b) Rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać uzasadnienie otrzymanej 
przez ucznia oceny podczas comiesięcznych zebrań oraz w terminie 
ustalonym wspólnie z nauczycielem. Podczas takiego spotkania rodzic ma 
prawo wglądu do ocenionych i sprawdzonych prac pisemnych. 
 

3. Sposób uzasadniania oceny śródrocznej/rocznej 
a) Ocena śródroczna lub roczna liczona jest jako średnia ważona ocen 

bieżących.  
b) Ocena roczna może być wyższa o 1 stopień w stosunku do oceny 

semestralnej z zastrzeżeniem &73 Statutu Szkoły 
c) Wagi poszczególnych form podlegających ocenie podawane są uczniom 

na początku każdego roku szkolnego. 


