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I. Zasady ogólne

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnymi
Zasadami Ocenianiem (WZO), które zostały zapisane w Statucie Szkoły.
2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego
i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tę podstawę.
W tym celu na początku cyklu jest przeprowadzana diagnoza wstępna, której wyniki
podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu.
3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności
uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.
4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie
poprawiania oceny oraz uzyskania oceny wyższej niż proponowana nauczyciel informuje
uczniów na pierwszej lekcji języka obcego.
5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na
podstawie orzeczeń, opinii PPP oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb
przez pracowników placówki).
6. Oceny semestralne oraz końcoworoczne wyraża się za pomocą ocen cyfrowych
w skali 1-6.
7. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia
i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien dalej się uczyć.

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić:
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz
postępach ucznia,
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim
sposobów pracy nad nimi,
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych
trudności,
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.

8. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie
ustalonym w WZO.
9. Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący
sposób:
a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne
wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia,
b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie
trudności,
c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu.



10. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione
pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WZO.
11. Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie
szkoły).
12. Uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie, nie przeszkadzać innym
uczniom ani nauczycielowi w prowadzeniu zajęć - każde nieodpowiednie zachowanie
będzie odnotowane w e- dzienniku lub zeszycie.

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa
liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie
stosowane testy nauczycielskie.
2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się
takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia w
zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki,
wypowiedzi ustne, prace domowe.
3. Ocenie podlegają:

1. Sprawdziany
2. Kartkówki
3. Odpowiedź ustna
4. Zadania domowe
5. Zeszyt i ćwiczenia
6. Zadania dodatkowe
7. Wypowiedź pisemna
8. Praca na lekcji
9. Aktywność
10. Udział w konkursach i projektach
11. Prezentacje i plakaty
12. Testy online
13. Zadania wykonane na platformach edukacyjnych

4. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne
wglądowi.
5. Uczeń może poprawić ocenę w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny
w formie ustnej lub pisemnej wyznaczonej przez nauczyciela.
6. W przypadku, gdy podczas nieobecności przekraczającej tydzień odbył się
sprawdzian lub inna forma pisemna uczeń powinien zaliczyć materiał w ciągu dwóch
tygodni od dnia przyjścia do szkoły. Gdy nieobecność ucznia była krótsza niż 5 dni uczeń
zalicza materiał w najbliższym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
7. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie i obejmują
materiał z trzech ostatnich lekcji.
8. Sprawdziany zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe i są poprzedzone
lekcją powtórzeniową.
9. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco.
10. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć dwa razy
w semestrze.



11. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości
wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości
podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny
nieobecności).
12. Uczeń, który w czasie pisania kartkówki, sprawdzianu lub innej pracy pisemnej
zostanie przyłapany na zaglądaniu do kartki kolegi lub koleżanki lub korzystaniu
z innych niedozwolonych form pomocy (ściąg) otrzymuje ocenę niedostateczną (1);
13. Uczeń ma obowiązek w przypadku choroby lub nieobecności dowiedzieć się
w klasie czy jest zapowiedziany sprawdzian itd. oraz uzupełnić braki.
14. Oceniając prace punktowane nauczyciel stosuje następującą skalę do wystawiania
poszczególnych ocen:

6 100% oraz zadanie dodatkowe
5 100-90%
4 89-75%
3 74-50%
2 49-30%
1 29-0%

15. Ocena roczna zostaje ustalona zgodnie z WZO.
16. Ocena śródroczna i końcoworoczna jest oceną z pracy w ciągu danego semestru
lub roku. Jeśli uczeń wyraża chęć poprawienia oceny na lepszą o cały stopień zdaje
z całości przerobionego materiału.

III. Obowiązujące wyposażenie na lekcjach:

Języka angielskiego:
▪ Podręcznik i ćwiczenia

o Klasa IV – English Class A1
o Klasa V– English Class A1+
o Klasa VI – English Class A2
o Klasa VII – Repetytorium dla szkoły podstawowej. Część 1. Klasa 7.
o Klasa VIII – Repetytorium Ósmoklasisty część 2 Klasa 8

▪ Zeszyt przedmiotowy
▪ Przybory do pisania
▪ Klej i nożyczki.

Języka niemieckiego:
▪ Klasa 7 - Aktion Deutsch 7 (podręcznik)
▪ Klasa 8 - Aktion Deutsch 8 (podręcznik i ćwiczenia)
▪ Przybory do pisania

IV.  Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen



Szczegółowe kryteria oceniania stanowią oddzielne załączniki.



Kryteria wymagań na poszczególne oceny:

Ocena celująca:
-Opanowanie materiału na ocenę bardzo dobrą
- Udział w konkursach językowych, (co najmniej 3 miejsce)
-Wiedza ucznia wykracza poza materiał lekcyjny.
- Ocenę celującą z testów, sprawdzianów uczeń otrzymuje po uzyskaniu oceny bdb oraz
rozwiązaniu zadania dodatkowego na minimum 75%.

Ocena bardzo dobra:
- uczeń rozumie tekst
- odpowiada na pytanie związane z nim
- potrafi wypowiedzieć się na zadany temat
- mówi poprawnie fonetycznie
- sam tworzy wypowiedź
- bardzo aktywny na lekcji
- wypowiedzi pisemne bezbłędne
-zawsze przygotowany do lekcji (książka, zeszyt, zadanie)

Ocena dobra:
- rozumie krótsze i dłuższe wypowiedzi
- odgaduje słowa i wyrażenia z kontekstu zadań nawet, jeśli nie rozumie ich od razu
- wymowa nie zakłóca informacji, którą przekazuje
- zna słownictwo odpowiednie do poruszanego tematu
- potrafi napisać krótkie formy wypowiedzi: tekst, dialog, itp.

Ocena dostateczna:
- niedokładne rozumienie prostego tekstu
- słownictwo proste, mało urozmaicone, brak inwencji
- błędy fonetyczne i leksykalne, ale istnieje możliwość zrozumienia
- częste mylenie zwrotów, niezrozumienie powodujące braki komunikacyjne
- błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi

Ocena dopuszczająca:
- minimalne zrozumienie sensu prostych zwrotów
- błędne formułowanie wypowiedzi
- błędy fonetyczne wykluczający zrozumienie tekstu
- mimo minimalnych predyspozycji językowych uczeń stara się coś przedstawić, czegoś
nauczyć, pracuje, aby udowodnić, że potrafi zdobyć się na jakiś wysiłek

Ocena niedostateczna:
- braki ze wszystkich dziedzin (gramatyka, słownictwo, fonetyka)
- błędy uniemożliwiające zrozumienie
- niechęć do jakiejkolwiek pracy
- nieodrabianie zadań domowych, nieuczenie się
- brak aktywności na lekcji

Wraz z informacją o zagrożeniu oceną niedostateczną uczeń otrzymuje zagadnienia
gramatyczno-leksykalne w celu poprawy tej oceny. Jeżeli uczeń dostał ocenę



niedostateczną za I semestr to musi ją poprawić, aby móc otrzymać ocenę pozytywną na
koniec roku szkolnego, poprawa musi nastąpić do końca marca. W przypadku braku
poprawy lub niewystarczającej poprawy cząstkowych ocen niedostatecznych w ciągu
semestru, uczeń ma możliwość napisania testu, obejmującego materiał
gramatyczno-leksykalny z całego semestru, warunkiem zdania testu i otrzymania oceny
dopuszczającej jest uzyskanie 30% punktów.


