
                    PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego i niemieckiego 
DLA KLAS IV – VIII w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zielonej Górze 

 
 

UMOWA Z UCZNIAMI: 

1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej. 

2. Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności ucznia. 

3. Na ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie. Nie ma 
możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części 
materiału. 

4. Testy /sprawdziany wagi 3 są obowiązkowe i podlegają poprawie. 

5. Uczeń, który otrzyma z pracy klasowej, testu, sprawdzianu wagi 3 ocenę dostateczną 
lub niższą, może ją poprawić raz w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania oceny. Jeśli 
uczeń nie był obecny na pracy pisemnej ma obowiązek napisania go w ciągu  2 tygodni 
od dnia powrotu do szkoły. 

6. Testy z co najmniej jednego działu są zapowiadane i udokumentowane wpisem w 
dzienniku. 

7. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być przeprowadzone bez 
zapowiedzi, a oceny nie podlegają poprawie. 

8. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniowi i jego rodzicom do 
przejrzenia w domu, zgodnie z prawem ucznia i jego rodzica do bezpośredniego dostępu 
do informacji o postępach w nauce lub ich braku, wskazującej nad czym uczeń musi 
popracować, aby uzupełnić te braki lub rozwinąć swoje umiejętności. 

9.Uczeń zobowiązany jest do zwrotu udostępnionej do domu pracy, podpisanej przez 
rodziców,  na kolejnej lekcji z danego przedmiotu. 

10.Wynik sprawdzianu - diagnozy po klasie trzeciej przeprowadzanej na początku klasy 
czwartej wyrażany jest w procentach i ma wagę 0. 

11.Sprawdziany diagnozujące wiedzę i umiejętności przeprowadzane przez ODN i inne 
instytucje zewnętrzne są oceniane (waga oceny: 2) i nie podlegają poprawie. 

12. Wewnątrzszkolne sprawdziany ćwiczeniowe przeprowadzane na arkuszach OKE, ODN 
i innych zewnętrznych są oceniane (waga oceny: 2) i nie podlegają poprawie. 

11. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku 
prac poprawianych obie oceny wlicza się do średniej. 

12. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

13. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie  i  jeden 
raz brak zadania domowego. 

14. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń jest obowiązkowe. 

15. Oceny bieżące są wyrażane w stopniach (1-6) lub „plusach” i „minusach”. Za trzy 
„plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za dwa „minusy”- ocenę 
niedostateczną 

16. Ocena semestralna/ roczna ustalana jest na podstawie ocen bieżących i jest oceną 
średnią ważoną (System Oceniania wg średniej ważonej w SP nr 1) 



17. Nauczyciel przekazuje uczniowi informacje o ocenie: a)uczniowi- jako komentarz, 
wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy b)rodzicom, na ich prośbę w 
formie ustnej. 

18. Uczeń ma prawo do egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych 
zgodnie z zapisami w statucie szkoły. 

 
I  Umiejętności podlegające ocenie: 

1. Rozumienie tekstu słuchanego 

2. Rozumienie tekstu czytanego 

3. Formułowanie wypowiedzi pisemnej 

4. Formułowanie wypowiedzi ustnej 

5. Zakres leksyki: znajomość słownictwa i struktur 

6. Gramatyka 

7. Pisanie – redagowanie krótkich tekstów użytkowych (wg wzoru) 

8. Korzystanie ze słownika dwujęzycznego (tradycyjnego i multimedialnego) 

9. Praca w grupie, parze, praca indywidualna 

 

 
II. Narzędzia oceniania: 
 
Formy pisemne:  

 Test 

Kartkówka 

Zadanie domowe 

Praca na lekcji 

 

Formy ustne:       Odpowiedź ustna 

Konwersacja (dialog) 

Czytanie tekstu (technika czytania głośnego) 

 

 

Formy praktyczne:  Praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna 

 

Realizacja projektu 

Wykonanie pomocy dydaktycznych , pracy na rzecz szkoły w ramach       przedmiotu 

 

Inne formy: Prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń 

Aktywny udział w lekcji 

Dodatkowe działania ucznia (np. udział w konkursach, imprezach szkolnych) 

 

 

 

 



III. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 

1. Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia  (po skończonym rozdziale, 

semestralne, roczne, testy kompetencji) 

2. Kartkówki - obejmują zakres materiału z ostatnich 3 lekcji (nie muszą być zapowiedziane) 

3. Zadanie domowe 

4. Odpowiedź 

5. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń  i  zeszytu przedmiotowego 

6. Korzystanie ze słowników dwujęzycznych; 

7. Dodatkowe prace projektowe (indywidualne i grupowe); 

8. Aktywność i zaangażowanie podczas zajęć / praca na lekcji 

9. Czytanie tekstu 

10. Działania dodatkowe - udział w konkursach przedmiotowych; imprezach szkolnych 

11. Przygotowanie do lekcji 

12. Praca w grupie, parze, praca samodzielna 
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