
 

Przedmiotowy system oceniania z języka obcego obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020  

na poziomie klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 6 w Pile. 

 

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

1. prace klasowe (testy), 
2. kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane (z trzech ostatnich zajęd), 
3. odpowiedzi ustne i prace domowe, 
4. prace pisemne, 
5. aktywnośd na lekcji, 
6. prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu dwiczeo, 
7. prace dodatkowe. 
 

Ustalenia dodatkowe: 

1. Po każdym zakooczonym module zostaje przeprowadzony sprawdzian wiadomości i umiejętnościw formie testu 

lub pracy klasowej. Termin testu podaje nauczyciel z minimum jednotygodniowym wyprzedzeniem. 

2. W przypadku nieobecności na teście, uczeo zobowiązany jest do napisania go w ciągu dwóch tygodni, w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku nieobecności na kartkówce, uczeo zobowiązany jest do napisania jej w 

ciągu tygodnia, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

3. W przypadku otrzymania z testu niesatysfakcjonującej oceny, uczeo ma prawo do jej poprawy w ciągu dwóch 

tygodni od jej otrzymania, w terminie ustalonym z nauczycielem.  

4. Każdy uczeo ma prawo zgłosid dwa razy nieprzygotowanie do lekcji (w tym brak zadania domowego, materiałów) 

w ciągu semestru, o ile nie jest to lekcja, na której ma się odbyd zapowiedziany test lub kartkówka. Nieprzygotowanie 

do zajęd będzie umownie odnotowane w dzienniku elektronicznym znakiem ‘ – ‘ (minus). Każde następne 

nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

5. Uczeo ma obowiązek zgłosid nieprzygotowanie na początku lekcji. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

6. Za pięd zdobytych plusów za aktywnośd na lekcji, uczeo otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy minusy otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

7. Za nieskorzystanie z prawa do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w ciągu całego półrocza, uczeo otrzymuje w 

nagrodę jednorazowo ocenę bardzo dobrą w kategorii aktywnośd. 

 

Punktacja obowiązująca na pracach klasowych, sprawdzianach i kartkówkach: 

 

WYNIK PROCENTOWY   OCENA 

0 % – 39 %    NIEDOSTATECZNY (1) 

40 % – 49 %    DOPUSZCZAJĄCY (2) 

50 % - 70 %    DOSTATECZNY (3) 

71 % - 85 %    DOBRY (4) 

86 % - 99 %    BARDZO DOBRY (5) 

100 %     CELUJĄCY (6) 
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