
Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych

1. Przedmiotowy system oceniania  i  klasyfikowania  został  opracowany na  podstawie
dokumentów  nadrzędnych:  oceniania  wewnątrzszkolnego  oraz  rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (Dz.U. 2015, nr 83,  poz. 843), a tym samym pozostaje z nimi
zgodny. Wszelkie kwestie nie ujęte w PZO regulują wyżej wymienione dokumenty.

2. W zakresie języków obcych ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi 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.

4. Ustala  się  następujące  sposoby  sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych  uczniów  w
zakresie języków obcych podlegających ocenie:

a. sprawdziany-  obejmujące materiał z jednego lub kilku działów tematycznych,

b. kartkówki -  sprawdzające wiedzę i  przygotowanie ucznia z trzech ostatnich
lekcji,

c. odpowiedzi ustne - obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji,

d. odpowiedzi ustne typu maturalnego,

e. wymowa,

f. testy pisemne typu maturalnego,

g. prace pisemne typu maturalnego,

h. słuchanie i czytanie ze zrozumieniem,

i. znajomość struktur leksykalno-gramatycznych,

j. aktywność ucznia na lekcji,

k. sukcesy i udział w olimpiadach i konkursach,

l. prace domowe,

m. zadania dodatkowe - dodatkowe prace przygotowane z inicjatywy ucznia po
uzgodnieniu z nauczycielem, prace twórcze, dodatkowo rozwiązywane testy i
arkusze maturalne.

5. Oceny  bieżące  są  wpisywane  do  dziennika  lekcyjnego  w  rubryki  oznaczone
następującymi symbolami:

a. S – sprawdzian,
b. K – kartkówka
c. O – odpowiedź ustna z 3 ostatnich lekcji,
d. OM – odpowiedz ustna typu maturalnego
e. W – wymowa,
f. PP- praca pisemna



g. SŁ – słuchanie ze zrozumieniem,
h. C – czytanie ze zrozumieniem,
i. G – struktury leksykalno-gramatyczne,
j. A – aktywność
k. Z - sukcesy i udział w olimpiadach, konkursach
l. PD – praca domowa
m. ZD – zadania dodatkowe,
n. P1 – poprawa pierwszego półrocza.

1. W oznaczonej rubryce może dodatkowo znajdować się informacja słowna, z jakiej
tematyki lub działu postawiono daną ocenę.

2.  Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  nie podlegających ocenie
są:
a) badanie wyników nauczania- BW

b) testy diagnozujące - T
c) próbne matury – M

3. W rubryce  oznaczonej  powyższymi  symbolami  może  znajdować  się  informacja  o
procentowym wyniku osiągnięć edukacyjnych ucznia.

4. Oceny bieżące i klasyfikacyjne z języków obcych uzyskuje uczeń zgodnie z przyjętą
w Zespole Szkół Nr 3 skalą:

a. stopień celujący                     6        

b. stopień bardzo dobry             5         

c. stopień dobry                         4          

d. stopień dostateczny               3          

e. stopień dopuszczający           2          

f. stopień niedostateczny          1           

1. Każdy  uczeń  podlega  bieżącemu,  śródrocznemu  i  rocznemu  ocenianiu  osiągnięć
edukacyjnych według następującej skali i kryteriów :

a.  stopień  celujący  –  6  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  pełny  zakres  wiadomości  i
umiejętności  określonych  w  podstawie  programowej,  biegle  posługuje  się  zdobytymi
wiadomościami  i  umiejętnościami  w  rozwiązywaniu  problemów  teoretycznych  i
praktycznych  w  zakresie  programu  nauczania,  proponuje  rozwiązania  nietypowe  lub
rozwiązuje  zadania  wykraczające  poza  program  nauczania  danego  etapu  edukacji,
samodzielnie  i  twórczo  rozwija  własne  uzdolnienia  lub  osiąga  sukcesy  w  konkursach  i
olimpiadach przedmiotowych;

b.  stopień bardzo dobry – 5 otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i
umiejętności  określonych  w  podstawie  programowej;  sprawnie  posługuje  się  zdobytymi
wiadomościami  i  umiejętnościami,  rozwiązuje  samodzielnie  problemy  teoretyczne  i
praktyczne  ujęte  w  programie  nauczania,  potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych  sytuacjach;



c.  stopień  dobry  –  4  otrzymuje  uczeń,  który  na  ocenianym  etapie  edukacji   opanował
wiadomości i umiejętności określone w zakresie podstawy programowej, poprawnie stosuje
wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie  typowe zadania teoretyczne
i praktyczne;

d.  stopień  dostateczny  –  3  otrzymuje  uczeń,  który  na  ocenianym  etapie  edukacji   nie
opanował  w  pełni  wiadomości  i  umiejętności  określonych  w  podstawie  programowej,
rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim poziomie trudności;

e. stopień dopuszczający – 2 otrzymuje uczeń, który na ocenianym etapie edukacji ma braki w
opanowaniu  podstawy programowej,  ale  nie  przekreślają  one możliwości  uzyskania  przez
ucznia  podstawowej  wiedzy  i  umiejętności  określonych  programem  nauczania  zajęć
edukacyjnych  w  ciągu  dalszej  nauki,  rozwiązuje  (wykonuje)  zadania  teoretyczne  lub
praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;

f.  stopień  niedostateczny  –  1  otrzymuje  uczeń,  który  na  ocenianym  etapie  edukacji  nie
opanował wiadomości i umiejętności w zakresie określonym przez podstawę programową, a
braki  w  wiadomościach  i  umiejętnościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie  wiedzy  z
zakresu  zajęć  edukacyjnych,  nie  jest  w  stanie  rozwiązać  (wykonać)  zadań  o  niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

2. Terminy  sprawdzianów  wpisywane  są  do  dziennika  lekcyjnego  z  co  najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.

4. Sprawdziany, pisemne testy typu maturalnego, prace pisemne ucznia oceniane są w
terminie  2  tygodni,  omawiane  i  dane  uczniowi  do  wglądu.  W  przypadku
niedotrzymania terminu nie wpisuje się do dziennika ocen niedostatecznych.   Jeżeli
termin  sprawdzianu,  testu  maturalnego  lub  pracy  pisemnej  przypada  w  czwartym
tygodniu  przed  zakończeniem półrocza  (roku  szkolnego),  to  czas  na  sprawdzanie
ulega skróceniu do 1 tygodnia.

5. Nie stosuje się bieżącego odpytywania uczniów  bez obecności uczniów danej klasy, z
wyjątkiem  zajęć  indywidualnych  i  przypadków  uzasadnionych  orzeczeniem
upoważnionych do tego instytucji.

6. Uczeń  ma  obowiązek  posiadać  na  zajęciach  podręcznik,  ćwiczenia,  zeszyt
przedmiotowy oraz sporządzać w nim bieżące notatki.  Brak podręcznika,  ćwiczeń,
zeszytu przedmiotowego skutkuje otrzymaniem minusa. Brak pracy domowej skutkuje
otrzymaniem oceny niedostatecznej.

7. Uczeń  w  wypadkach  losowych  lub  w  przypadku  choroby  może  zgłosić
nieprzygotowanie do zajęć nie ponosząc za to konsekwencji w postaci oceny.

8. Ilość nieprzygotowań w półroczu jest uzależniona od ilości godzin języka w tygodniu
i wynosi: 1 przy 2 godzinach tygodniowo oraz 2 - przy większej liczbie godzin.



9. Niewykorzystane  nieprzygotowania  nie  przechodzą  na  następne  półrocze.
Uwzględniane są tylko nieprzygotowania zgłoszone przed rozpoczęciem odpytywania
lub sprawdzania pracy domowej, notatki przez nauczyciela.

10. Nieprzygotowania nie  mają zastosowania w przypadku zapowiedzianych wcześniej
sprawdzianów, kartkówek, powtórzeń ustnych, testów typu maturalnego.

11. Nieprzygotowanie  zaznacza  się  w  dzienniku  w  rubryce  opisanej  skrótem  „np."
poprzez  wpisanie daty nieprzygotowania.

12. Za pracę i aktywność na zajęciach uczeń uzyskuje plusy.  Liczba plusów przeliczana
jest na oceny w wynosi: 4 plusy – ocena bardzo dobra, 3 plusy – ocena dobra.

13. Uzyskanie 4 minusów skutkuje wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej

14. Plusy i minusy nie redukują się wzajemnie.

15. Nauczyciel zapisuje plusy i minusy w swoim notesie oraz na prośbę ucznia informuje
o ilości uzyskanych plusów i minusów.

16. Liczba  ocen  cząstkowych  w półroczu  dla  każdego  ucznia  z  poszczególnych  zajęć
edukacyjnych wynosi minimum 3.

17. Stosuje  się  następujące  przedziały  procentowe  ilości  zdobytych  punktów  za
sprawdziany i kartkówki na poszczególne oceny:

0 – 39 % - ocena niedostateczna

40 – 50 % - ocena dopuszczająca

51 – 69 % - ocena dostateczna

70 – 84 % - ocena dobra

85 – 94 % - ocena bardzo dobra

95 – 100 % - ocena celująca (w przypadku sprawdzianu)

18. Z kartkówek nie można uzyskać oceny celującej, a ocenę bardzo dobrą można uzyskać
w przedziale od 85-100%.

19. Wystawianie oceny śródrocznej oraz końcoworocznej:

 
a. Oceny wpisane do dziennika na czerwono (sprawdziany, prace klasowe) liczy

się wg wagi x 2, pozostałe oceny liczy się wg wagi x 1.

b. Ocena śródroczna wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych w pierwszym
półroczu.

c. Ocena roczna wynika ze średniej  ważonej ocen cząstkowych uzyskanych w
całym roku szkolnym.

d. Uczeń uzyskuje wyższą ocenę, jeżeli część ułamkowa średniej ważonej ocen
cząstkowych w pierwszym półroczu lub odpowiednio w całym roku szkolnym
wynosi co najmniej 0,6.



e. Ocena śródroczna może być dopuszczająca tylko wtedy, gdy wyliczona średnia
ważona ocen cząstkowych wynosi co najmniej 2.0.

f. Ocena końcoworoczna może być dopuszczająca tylko wtedy, gdy wyliczona
średnia ważona ocen cząstkowych w każdym półroczu wynosi co najmniej 2.0.

20. Testy  i  prace  pisemne  typu  maturalnego  oceniane  są  według  obowiązujących
maturalnych kryteriów oceniania.

21. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, kartkówkę, test lub pracę pisemną typu maturalnego
z przyczyn losowych (usprawiedliwionej nieobecności) jest zobowiązany napisać je w
ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, po ustaleniu terminu z nauczycielem.

22. Nieobecność ucznia w takich przypadkach zaznacza się w rubryce kreską ukośną

23. Uczeń, który nie przystąpił w ciągu dwóch tygodni  do sprawdzianu, kartkówki, testu
lub pracy pisemnej typu maturalnego uzyskuje ocenę niedostateczną.

24. Ocena uzyskana w terminie dodatkowym zostaje wpisana obok.

25. Uczeń,  który  z  przyczyn  nieusprawiedliwionych  opuścił  sprawdzian  wiadomości,
pracę  klasową  lub  wypracowanie  otrzymuje  ocenę  niedostateczną,  którą  może
poprawić na zasadach określonych w pkt.36.

26. Na  dwa  tygodnie  przed  klasyfikacją  śródroczną   i  roczną  nie  przeprowadza  się
sprawdzianów, testów i prac pisemnych typu maturalnego.

27. Sprawdzone  i  ocenione  prace  kontrolne  nauczyciel  przechowuje  do  końca  roku
szkolnego.

28. Uczeń ma prawo jeden raz poprawiać ocenę uzyskaną ze sprawdzianu,  kartkówki,
testu i pracy pisemnej maturalnej. Termin poprawy w porozumieniu z uczniem ustala
nauczyciel,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  2  tygodni  od  momentu  zwrotu
poprawionych prac. W przypadku poprawiania pracy kryteria ocen nie zmieniają się.

29. Uczeń  może  także  poprawić  ocenę  z  odpowiedzi  ustnej  w  terminie  ustalonym  z
nauczycielem.

30. Poprawa  sprawdzianu,  kartkówki,  testu  i  pracy  pisemnej  maturalnej,  odpowiedzi
ustnej może odbywać się na zajęciach klasy, do której uczęszcza uczeń lub w ramach
konsultacji. W przypadku poprawienia oceny zlicza się tylko lepszy wynik.

31. Na dwa tygodnie  przed rocznym (śródrocznym) posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogiczne nauczyciel informuje ucznia ustnie na lekcji w obecności pozostałych
uczniów  danej  klasy  o  przewidywanej  dla  niego  ocenie  klasyfikacyjnej   z  zajęć
edukacyjnych oraz wpisuje propozycję oceny do dziennika lekcyjnego.

32. W ciągu trzech dni od poinformowania o przewidywanej ocenie rocznej (śródrocznej),
uczeń  może  zwrócić  się  do  nauczyciela  danych  zajęć  edukacyjnych  z  prośbą   o
poprawienie oceny klasyfikacyjnej na warunkach określonych przez tego nauczyciela.

33. Nauczyciel po ustaleniu oceny podaje zainteresowanemu uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom) ustne uzasadnienie postawionej oceny. Odbywa się to na lekcji



w obecności uczniów klasy, do której uczęszcza oceniany, w ramach konsultacji lub w
trakcie rozmowy informacyjnej z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia.

34. Uczeń otrzymuje pozytywną ocenę końcoworoczną, jeśli w obydwu półroczy uzyskał
ocenę co najmniej dopuszczającą.

35. Warunki i  tryb poprawy oceny niedostatecznej uzyskanej przez ucznia na I półrocze
określa  nauczyciel  prowadzący.  Po wystawieniu oceny niedostatecznej  na półrocze
nauczyciel  informuje  ucznia  o  zakresie  materiału  do  poprawy  oraz  jej  formie  i
terminie. Uczeń poprawia systematycznie uzyskane w I półroczu oceny cząstkowe.
Ostateczna  poprawiona  ocena  za  pierwsze  półrocze  jest  wpisywana  w  rubryce
drugiego półrocza z opisem P1. Poprawianie ocen powinno zakończyć się nie później
niż  do końca marca.  Nauczyciel  informuje ucznia o wyniku zaliczenia materiału i
fakcie poprawienia oceny śródrocznej w obecności uczniów klasy.

36. Przy  ocenianiu  pracy  ucznia  na  lekcji  uwzględnia  się  jego  indywidualne
predyspozycje,  możliwości,  zaangażowanie oraz włożony wysiłek  w wykonywanie
zadań.

37. Nauczyciel  dostosowuje  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a. posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  –  na  podstawie  tego
orzeczenia  oraz  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym  programie  edukacyjno-
terapeutycznym,

b. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia;

c. posiadającego  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,  wskazującą  na
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

d. nieposiadającego orzeczenia lub opinii  wymienionych w pkt  1–3, który jest  objęty
pomocą  psychologiczno-  -pedagogiczną  w  szkole  –  na  podstawie  rozpoznania
indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

e. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania

47. W sytuacjach nadzwyczajnych oraz innych, nierozstrzygniętych w POZ, zastosowanie
mają przepisy ujęte w Statucie Szkoły oraz w stosownych rozporządzeniach.

Opracował zespół języków obcych


