
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓWOBCYCH

w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Piastowie

Podstawowym celem oceniania uczniów na lekcjach języków obcych jest gromadzenie
informacji na temat postępów ucznia w zakresie umiejętności skutecznego porozumiewania się w
języku obcym, zarówno w mowie, jak i piśmie oraz informowanie go o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych. Ponadto oceniany jest wkład pracy ucznia w opanowanie treści i umiejętności –
proporcjonalny do jego możliwości. Ocenianie odbywa się systematycznie i na bieżąco.

Uczeń otrzymuje oceny za:

 prace klasowe (z większych partii materiału, zapowiadane z wyprzedzeniem),
 krótkie sprawdziany obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (kartkówki)
 odpowiedź ustną,
 prace domowe,
 pracę w grupach, pracę w parach,
 aktywność na lekcji (całokształt pracy na danej jednostce lekcyjnej, zaangażowanie,

koncentrację, skupienie na lekcji oraz umiejętność i chęć współpracy z nauczycielem).
 zeszyt przedmiotowy
 wypracowanie – formy samodzielnie tworzonego tekstu pisanego na lekcji lub w domu

Zasady ogólne:

1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Konieczność posiadania
zeszytu przedmiotowego zależy od ustaleń nauczyciela przedmiotu, a uczniowie są o niej
poinformowani na początku roku szkolnego. Brak któregokolwiek z obowiązujących ucznia pomocy
szkolnych skutkuje oceną niedostateczną, jeżeli wcześniej nie zgłosił on nieprzygotowania.

2. Prace klasowe są obowiązkowe i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje
informacje o wymaganiach i odnotowuje pracę klasowoą w dzienniku elektronicznym.

3. W razie nieobecności na pracy klasowej lub kartkówce, uczeń pisze ją w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela.

4. W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niesatysfakcjonującej ucznia, ma on prawo do
jednej poprawy w ciągu semestru. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z pracy klasowej,
uczeń ma obowiązek poprawy.

5. Termin poprawy ustala nauczyciel.

6. Uczeń, który nie pisał pracy z powodów nieusprawiedliwionych pisze ją od razu po przybyciu na
lekcję, traci też prawo do poprawy pracy. Prace klasowe są przechowywane do końca roku szkolnego i
udostępniane uczniom i rodzicom na ich życzenie. Oceny z prac klasowych, testów oraz popraw
wpisywane są kolorem czerwonym.

7. Nauczyciel ma prawo przerwać uczniowi pracę klasową lub kartkówkę, jeżeli stwierdzi
niesamodzielność jego pracy. Fakt ten jest podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.



8. Za aktywność na lekcji oprócz ocen uczeń może otrzymać „plusy” (+) lub „minusy” (-); ich ilość
uwzględnia się przy wystawianiu oceny na półrocze oraz końcoworocznej.

9. Zasady oceniania pracy grupowej nauczyciel określa przed wykonaniem zadania.

10. Uczeń ma obowiązek systematycznie odrabiać prace domowe. Prace te mogą być ocenione a ich
nieodrobienie jest podstawą do postawienia cząstkowej oceny niedostatecznej.

11. Odpowiedź ustna sprawdza następujące umiejętności i wiadomości ucznia:

- znajomość słownictwa z bieżącego materiału

- zrozumienie pytań zadawanych w języku obcym

- umiejętność udzielania odpowiedzi na te pytania

- budowanie dłuższej wypowiedzi na zadany temat

12. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej (półrocznej i rocznej) nauczyciel nie kieruje się wyłącznie
średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w ciągu semestru/roku. Przy wystawianiu oceny
klasyfikacyjnej nauczyciel uwzględnia całokształt osiągnięć, wkładu pracy i aktywności ucznia.

13. Przy ocenie semestralnej/rocznej uwzględniamy również:

- podejmowanie prac dodatkowych, np. projektów

- udział w konkursach przedmiotowych i uzyskane wyniki

14. Za szczególne osiągnięcia (np. w konkursach językowych) uczeń otrzymuje cząstkową ocenę
celującą. Jeżeli w klasyfikacji końcowej pozostałe osiągnięcia ucznia oceniane są na ocenę
przynajmniej bardzo dobrą, wówczas ocena końcowa zostaje podwyższona do celującej.

15. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (tzn. brak pracy domowej, brak podręczników,
zeszytu przedmiotowego, jeśli jest wymagany). Jest to odnotowane w dzienniku jako „np” . Uczeń ma
obowiązek poinformować nauczyciela o nieprzygotowaniu do lekcji na początku zajęć (pierwsze 5
minut lekcji). Nieprzygotowanie nie obejmuje wcześniej zapowiedzianego sprawdzianu wiadomości
lub kartkówki. Liczba nieprzygotowań w semestrze uzależniona jest od ilości godzin lekcyjnych
przewidzianych w tygodniowym planie lekcji:

15. Nie stosuje się znaku „+” i „-” w ocenach semestralnych.

16. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej.

- Uczeń może nie później niż 10 dni przed wystawieniem oceny klasyfikacyjnej zgłosić nauczycielowi
chęć poprawienia oceny przewidywanej.

- Forma sprawdzania wiedzy (wypowiedź ustna lub pisemna) ustalana jest indywidualnie.

- Nauczyciel może nie wyrazić zgody na poprawę, jeżeli uczeń w ciągu semestru nie wywiązuje się ze
swoich obowiązków należycie (nie pracuje na lekcjach, opuszcza zajęcia, nie odrabia prac domowych
itp.)



OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH

(JĘZ.ANGIELSKIEGO, JĘZ.FRANCUSKIEGO, JĘZ.NIEMIECKIEGO, JĘZ.ROSYJSKIEGO)

Dla prac pisemnych (sprawdziany leksykalno-gramatyczne, sprawdziany rozumienia tekstu czytanego
i słuchanego, kartkówki, oraz wypowiedzi otwarte: wypracowania, listy, maile itp.) stosuje się kryteria
punktowe i odpowiadające im następujące kryteria procentowe zgodne z WZO:

0-39 % - stopień niedostateczny

40-55 % - stopień dopuszczający

56-74 % - stopień dostateczny

75-87 % - stopień dobry

88-98 % - stopień bardzo dobry

99% - 100 % - stopień celujący

W grupach dwujęzycznych prace pisemne oceniane są według odrębnej skali procentowej.

Progi procentowe stosowane w pracach pisemnych z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym
(sprawdziany i testy):

0 ÷ 49 % stopień niedostateczny;

50 ÷ 59 % stopień dopuszczający;

60 ÷ 74 % stopień dostateczny;

75 ÷ 89 % stopień dobry;

90 ÷ 99 % stopień bardzo dobry;

100 % stopień celujący.

W wypowiedziach pisemnych otwartych ocenie podlega:

 Treść i forma wypowiedzi
 Spójność i logika wypowiedzi,
 Bogactwo językowe (zakres i zróżnicowanie środków leksykalno-gramatycznych),
 Poprawność językowa (właściwe użycie struktur leksykalnych i gramatycznych, ortografia,

interpunkcja).

Ustne odpowiedzi lub wypowiedzi „maturalne” ucznia oceniane są w czterech kategoriach:

 Komunikatywności
 Poprawności językowej i gramatycznej
 Bogactwa językowego
 Płynności oraz poprawności wymowy i intonacji



W odpowiedziach i wypowiedziach ustnych ustala się następujące kryteria na poszczególne oceny:

Ocena celująca:

 Poprawna konstrukcyjnie i pełna swobody wypowiedź z zachowaniem prawidłowej wymowy
i intonacji, bogata treść, wielostronne ujęcie tematu;

 Płynne posługiwanie się strukturami gramatycznymi i słownictwem na poziomie
realizowanym w danej grupie językowej.

Ocena bardzo dobra:

 Swoboda wypowiedzi, poprawna konstrukcja, bogata treść, wielostronne ujęcie tematu,
prawidłowa wymowa i intonacja,

 Pełne opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa na poziomie realizowanym w
danej grupie.

Ocena dobra:

 Wymowa oraz intonacja ogólnie poprawne, niezakłócające w żadnym stopniu zrozumienia,
bogata treść ale jednostronne ujęcie tematu, ogólna łatwość wypowiedzi w zakresie sytuacji
dnia codziennego i zagadnień realizowanych na danym poziomie,

 Nieliczne błędy gramatyczne i językowe oraz nieznaczne zakłócenia w płynności
wypowiedzi.

Ocena dostateczna:

 Nieliczne błędy w wymowie i intonacji niezakłócające zrozumienia wypowiedzi,
uboga treść, jednostronne ujęcie tematu,

 Błędy w użyciu struktur gramatycznych i doborze słownictwa niezakłócające komunikacji lub
nieznacznie zakłócające zrozumienie

Ocena dopuszczająca:

 Błędy w wymowie i intonacji miejscami zakłócające komunikację, wypowiedź chaotyczna i
uboga w treść, znaczne trudności z wypowiadaniem się nawet na proste tematy, wypowiedzi
ograniczające się do podstawowych reakcji językowych zawartych w podstawie programowej
na danym poziomie (podstawowym lub rozszerzonym)

 Ubogie słownictwo, liczne powtórzenia i błędy w użyciu struktur gramatycznych,
często zakłócające komunikację.

Ocena niedostateczna:

 Trudności w zrozumieniu pytań i poleceń nauczyciela, wymowa i intonacja uniemożliwiająca
zrozumienie, brak wypowiedzi lub wypowiedź niekomunikatywna,

 Bardzo ograniczona znajomość podstawowych struktur gramatycznych i językowych,
uniemożliwiająca wykonanie zadania.

Dopuszcza się możliwość indywidualnego dostosowania kryteriów w przypadku uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.



Powyższe kryteria są obowiązujące we wszystkich klasach i na wszystkich poziomach nauczania
wszystkich języków obcych w Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama
Mickiewicza w Piastowie


