
Przedmiotowy system oceniania z języka obcego dla wszystkich klas 

zgodnych z WSO ZSP 2 CKP w Garwolinie 
 

1. Nauczyciel ma prawo sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów w formie 

ustnej oraz pisemnej na każdej lekcji. 

2. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców 

3. Na ocenę półroczną i końcowo roczną uczeń pracuje odpowiednio cały semestr i cały 

rok. 

4. Pisemna praca klasowa przewidziana jest co najmniej co dwa działy i powinna być 

zapowiedziana na dwa tygodnie  przed terminem pisania pracy kontrolnej. 

5. Uczniowie mają prawo znać zakres treści u umiejętności objętych pracą kontrolną. 

6. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych opuścił prace kontrolną, to powinien napisać ją w 

ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

7. Uczeń który nie dotrzyma terminu o którym mowa w punkcie 6. Z przyczyn 

nieusprawiedliwionych lub nie zgłosi się do nauczyciela w celu wyznaczenia terminu 

zaliczenia  sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Przy poprawieniu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie 

zmieniają się a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika. 

9. Uczeń który nie poprawił oceny niedostatecznej traci prawo do kolejnych poprawek. 

10. Prace klasowe oceniane są według skali. 

Celujący    98-100% 

Bardzo dobry      90-97% 

Dobry      75-89% 

Dostateczny      55-74% 

Dopuszczający      40-54% 

Niedostateczny        0-39% 

 

11. Sprawdziany wiadomości z zakresu dwóch, trzech ostatnich jednostek lekcyjnych nie 

muszą być zapowiedziane. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. Kartkówka 

może być stosowana wobec jednego lub kilku uczniów a także całej klasy. 

12. Oceny niedostateczne oraz oceny dopuszczające z odpowiedzi ustnej lub pisemnej 

uczeń może poprawić w terminie ustalonym z nauczycielem. 

13. W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom 

pisemne prace kontrolne. 

14. Prace klasowe są obowiązkowe. Zgłoszenia nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z ich  

pisania. 

15. Uczeń może być dwa razy nieprzygotowany do zajęć. Za trzecim razem otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

16. W ciągu semestru ocenie podlegają także: 

• Prace domowe 

• Praca na lekcji, aktywność 

• Projekty wykonane przez ucznia 

• Mówieni oraz rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pianego. 


