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Język obcy nowożytny - zasady oceniania  

w  Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy 

 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Przedmiotem oceny ucznia są wiadomości, umiejętności oraz jego postawa na lekcji. 

2. Skala ocen stosowana na zajęciach: 6- celujący, 5- bardzo dobry, 4- dobry, 3- dostateczny, 

2- dopuszczający, 1- niedostateczny 

3. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny znajdują się w załączniku "Wymagania na 

poszczególne oceny" i dotyczą osiągnięć ucznia zawartych w planie wynikowym nauczyciela.  

4. Kryteria wymagań dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych zawarte są w 

załączniku  „Kryteria oceny uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych”. 

4. Każdy uczeń jest zapoznany jest z powyższymi kryteriami na pierwszych lekcjach 

przedmiotu. 

 

§2 

Zestaw narzędzi sprawdzania i oceniania 

1. Wiadomości i umiejętności sprawdzane są za pomocą następujących narzędzi: 

● prace klasowe  

● Sprawdziany z trzech ostatnich lekcji 

● Kartkówki z ostatniej lekcji 

● Formy wypowiedzi ustnej i pisemnej 

● Konkursy przedmiotowe 

● Prace domowe 

● Projekty 

● Zadania do wykonania na lekcji 
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2. Oceny z prac pisemnych wystawiane są stosownie do zdobytej liczby procent: 

 

Tabela - Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów 

Ocena Praca klasowa 

niedostateczny poniżej 36% 

dopuszczający 36% - 50% 

dostateczny 51% - 69% 

dobry 70% - 84% 

bardzo dobry 85% - 94% 

celujący 95% - 100%   

 

1. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania stosuje 

się następujące zasady przeliczania procent na ocenę:  

Tabela - Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów uczniów mających obniżone 

kryteria oceniania 

Ocena Praca klasowa 

niedostateczny poniżej 19% 

dopuszczający 20% - 39% 

dostateczny 40% - 54% 

dobry 55% - 70% 

bardzo dobry 71% - 89% 

celujący 90% - 100%   

 

 

3. Ocena postawy na lekcji dokonywana w toku obserwacji i dotyczy zaangażowania  i 

starań ucznia polegających m. in na: systematycznym odrabianiu prac domowych, 

podejmowaniu, wykonywaniu  i kończeniu rozpoczętych zadań, wytrwałości i samodzielności 

w pracy, śledzeniu toku lekcji. 

 

§ 3 



 Strona 3 

 

Zasady szczegółowe 

1. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (za każde następne 

otrzymuje ocenę niedostateczną). Za nieprzygotowanie uważa się brak pracy domowej, 

przyborów szkolnych, potrzebnych do pracy na lekcji, podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub 

zeszytu przedmiotowego, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, sprawdzianu lub kartkówki, 

które nie były wcześniej zapowiedziane.  

2. Pierwszego dnia po nieobecności w szkole uczeń może być zwolniony z odpytywania, 

sprawdzianu lub kartkówki pod warunkiem, że okaże stosowną prośbę potwierdzoną podpisem 

rodzica wraz z terminem uzupełnienia zaległości. 

3. Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Sprawdzoną i ocenioną pracę klasową uczeń otrzymuje w terminie nie dłuższym niż 2 

tygodnie od dnia jej napisania. 

5. Prace o których mowa w pkt 3 uczeń ma prawo poprawić w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem nie później niż 2 tygodnie od daty jej oceny. 

6. Ocena z poprawionej pracy klasowej jest ostateczna. 

7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w innym terminie z 

zastrzeżeniem pkt 5. 

8. W przypadku gdy nieobecność ucznia na pracy klasowej trwała powyżej 2 tygodni licząc od 

daty  jej oddania,  termin jej napisania ustala się indywidualnie. 

9. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Decydujące 

są oceny z prac klasowych, sprawdzianów, wypowiedzi ustnych i prac wykonanych w całości 

na lekcji, którym przypisuje się następujące wagi: 

Waga ocen: 

praca klasowa - 10 

sprawdzian z trzech ostatnich lekcji (w formie ustnej lub pisemnej) –  7 

kartkówka z ostatniej lekcji (w formie ustnej lub pisemnej) –  5 

wypowiedź ustna odtwórcza 8 (kategoria ocen wg WZO – recytacja) 

wypowiedź ustna twórcza –  10 

wypowiedź pisemna –  7 (kategoria ocen wg WZO - wypracowanie) 

zadanie –  5 

praca domowa – 4 

projekt –  8 

aktywność – 4 

konkurs wojewódzki – 10 

konkurs gminny/ powiatowy –  7 
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11. Ocena semestralna i roczna ustalana jest na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych 

z zastrzeżeniem pkt 12. 

 

12. Jeżeli średnia ważona semestralna lub roczna nie jest liczbą całkowitą nauczyciel dokonuje 

zaokrąglenia nie więcej niż o jeden stopień w górę lub w dół, uwzględniając postawę ucznia 

wyrażoną zachowaniem określonym w § 2 pkt 3. 

 

11. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać "plus” lub „minus”.  

12. Za 5 „plusów” uczeń otrzymuje ocenę celująca w kategorii aktywność, za 4 - bardzo dobrą, 

za 3 dobrą. 

 

13. „Minus” o którym mowa w pkt 11 otrzymuje uczeń, który nie potrafi odpowiedzieć na 

pytanie zadane z materiału bieżącej lekcji i dotyczące zagadnienia, które było omawiane w 

czasie tej lekcji. 

 

14. Cztery „minusy” zdobyte w czasie jednej lekcji skutkują otrzymaniem przez ucznia oceny 

niedostatecznej w kategorii aktywność. 

 

 


