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Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 sprawdziany, 
 kartkówki, 
 odpowiedzi ustne, 
 dyktanda, 
 zadania domowe, 
 wypowiedzi pisemne, 
 aktywność na zajęciach, 
 zadania dodatkowe, praca na platformie instal.ing 

Praca pisemna w formie sprawdzianu: 
 zapowiedziana jest z tygodniowym wyprzedzeniem 
 obejmuje cały rozdział 
 poprzedzona jest lekcją powtórzeniową 

- na poprawę oceny uczeń ma czas 2 tygodnie od powrotu do szkoły, jeśli był nieobecny w dniu jego pisania 
Praca pisemna w formie kartkówki: 

 jest zapowiedziana wcześniej, oceny z kartkówek nie podlegają poprawie, można mieć dwie kartkówki w semestrze 

oznaczone „kropką” lub NB jeśli uczeń był nieobecny (nie musi pisać tej kartkówki) 
 obejmuje maksymalnie 3 lekcje (najczęściej słownictwo) 

Oceniając wypowiedz pisemną nauczyciel bierze pod uwagę: 
* wkład własny ucznia 

 dobór słownictwa 
 poprawność gramatyczną 
 poprawność ortograficzną i interpunkcyjną 
 skuteczność komunikacyjną 

Odpowiedź ustna: 
obejmuje trzy ostatnie lekcje i może być przeprowadzona w formie odpowiedzi na pytania, udziału w dialogu, 

przedstawieniu scenki, formułowaniu kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat. 
Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę: 

 płynność i skuteczność komunikacji 
 poprawność wymowy 
 dobór materiału leksykalno - gramatycznego 
 poprawność gramatyczną 

Inne prace pisemne np. projekty: 
W przypadku oceniania prac domowych takich jak prezentacje, wypracowania pisemne brana jest pod uwagę pomysłowość, 

kreatywność oraz estetyka i wkład pracy. Mniejszą wagę przykłada się do poprawności gramatycznej. 
Kryteria oceniania testów i kartkówek 
Ocena punktowa przeliczana jest na ocenę cyfrową 1-6: 
cel – 97-100% 
bdb – 87 - 96% 
db – 70 - 86% 
dst – 55 - 69% 
dop – 40 - 54% 
ndst - poniżej 39% 
Istnieje możliwość przyznawania plusów i minusów, w ocenianiu bieżącym, jeżeli ocena jest na pograniczu dwóch ocen. 
 
 
Ogólne kryteria oceniania: 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w programie nauczania 
 Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 
 Płynnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi lub praktycznymi wynikającymi z programu nauczania 

danej klasy, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania 
 Osiąga wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 
 Wykazuje się dużą aktywnością, chętnie i na wysokim poziomie wykonuje zadania dodatkowe, wykazuje duże 

zainteresowanie przedmiotem 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Osiągnął pełen zasób wiadomości i umiejętności przyswajanych w trakcie nauki 
 Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 
 Aktywnie uczestniczy w lekcji 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 Posiada wiadomości i umiejętności ważne do opanowania, użyteczne nie tylko w życiu codziennym, umożliwiające 



kontynuowanie nauki i osiągnięcie wyższych umiejętności 
 Zna i rozumie materiał nauczania, a opanowane umiejętności stosuje w innych typowych sytuacjach 
 Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania 
 Aktywnie uczestniczy w lekcji 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 Posiada taki zasób wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i 

konieczne do kontynuowania nauki 
 Zna podstawowe słownictwo z danego zakresu tematycznego i posługuje się prostymi strukturami gramatycznymi 
 Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności 
 Stara się aktywnie uczestniczyć w lekcji 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Posiada taki zasób najprostszych (elementarnych) wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu świadome korzystanie 

z lekcji oraz są niezbędne do kontynuowania nauki 
 Zna podstawowe słownictwo z danego zakresu tematycznego i częściowo posługuje się prostymi strukturami 

gramatycznymi 
 Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, często z pomocą nauczyciela 

 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Nie opanował niezbędnego minimum wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, co uniemożliwia 

kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 
 Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym, najniższym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela 
 Nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi korzystać z podręcznika. 

 
Praca na platformie insta.Ling jest obowiązkowa w klasach 4-6 i kl.7 w pierwszym semestrze. W klasach ósmych jest 

dla uczniów chętnych jako dodatkowe wynagrodzenie -oceny. Sesje wykonujemy codziennie – do dyspozycji ucznia 

jest też sobota i niedziela, jeśli zostały pominięte w tygodniu. Na koniec każdego miesiąca zostanie wystawiona ocena 

od 1 do 6 adekwatnie do ilości wykonanych sesji. (zapis w zeszycie). 
 

 Uczeń dostaje poprawione prace (sprawdziany, kartkówki, wypracowania itp.) do ręki i są one omawiane na lekcji, ale nie 

zabierane do domu. 

Na koniec każdego półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

Uczeń może wnioskować o ocenę wyższą od przewidywanej w myśl procedury opisanej w Statucie Szkoły po spełnieniu 

warunków: 

-systematycznej pracy w wykonywaniu sesji na platformie insta.ling 

-po napisaniu testu sprawdzającego wiedzę z zakresu pierwszego lub drugiego półrocza 

-uczeń posiada wszystkie sprawdziany pisane w ciągu danego półrocza na ocenę pozytywną. 
 
 
 


