
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Języki obce: angielski, niemiecki 

 1. Liczba ocen uzyskanych przez ucznia w półroczu wynosi minimum 3, przy rozszerzeniu 5 (z wyłączeniem 

drugiego semestru klasy czwartej). Praca ucznia powinna być oceniana w możliwie jak najszerszym spektrum 

językowym tj. czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie oraz słownictwo i gramatyka.  

2. Uczeń otrzymuje oceny za wyniki uzyskane na pracach klasowych, sprawdzianach oraz kartkówkach po 

zrealizowaniu konkretnych partii materiału. Oceniane są również wypowiedzi pisemne i ustne ucznia oraz 

prezentacje lub projekty, a  także stopień przygotowania ucznia do zajęć. Uczeń może otrzymać ocenę za 

pracę domową, a także za aktywność.  

3. Uczeń może otrzymać ocenę za pracę dodatkową, jeśli została ona wykonana pod kierunkiem i za zgodą 

nauczyciela.  

 4. Uczeń może otrzymać ocenę za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Nauczyciel określa odrębne 

zasady oceny, jeśli nie zostały one sprecyzowane przez organizatorów konkursów i olimpiad.  

5. Uczeń nie jest oceniany za wyniki poświadczone dyplomami uczestnictwa w kursach językowych.  

6. Dopuszcza się maksymalnie dwukrotne nieprzygotowanie ucznia do lekcji w półroczu, jeśli jest ono 

zgłoszone zgodnie z trybem postępowania przekazanym uczniom przez nauczyciela na początku roku 

szkolnego.  

7. Przelicznik skali punktowej na stopnie szkolne określają zasady zawarte w WZO.  

8. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i powinna odbyć się w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny.  

9. Ocena śródroczna wystawiana jest na podstawie wyników pracy ucznia w pierwszym półroczu 

i poprzedzona jest propozycją oceny ustalaną przez nauczyciela w terminie określonym przez dyrektora 

szkoły. Propozycja oceny śródrocznej może ulec zmianie, gdy zaistnieją istotne przyczyny weryfikacji. 

Ustalając ocenę ostateczną nauczyciel ma prawo dodatkowego sprawdzenia wiedzy ucznia za okres objęty 

oceną.  

10. Ocena końcoworoczna wystawiana jest na podstawie oceny śródrocznej oraz wyników pracy ucznia 

w drugim półroczu i poprzedzona jest propozycją oceny ustalaną przez nauczyciela w terminie określonym 

przez dyrektora szkoły. Propozycja oceny końcoworocznej może ulec zmianie, gdy zaistnieją istotne 

przyczyny jej weryfikacji. Ustalając ocenę ostateczną nauczyciel ma prawo dodatkowego sprawdzenia wiedzy 

ucznia za okres objęty oceną.  

11. Pozostałe informacje są zawarte w WZO. 


