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Pomiar osiągnięć edukacyjnych ucznia może odbywać się za pomocą następujących narzędzi: 

 

 zapowiedziana praca klasowa (sprawdzian, test rozumienia ze słuchu, test czytania 

ze zrozumieniem, test gramatyczno-leksykalny, wypowiedź pisemna) - dopuszcza się łączenie 

różnych typów testów w ramach jednej pracy klasowej; 

 kartkówka (niezapowiedziana – obejmująca materiał gramatyczno-leksykalny z ostatnich 

trzech zajęć edukacyjnych lub zapowiedziana – obejmująca materiał określony 

przez nauczyciela); 

 odpowiedź ustna (oceniana pod względem płynności i skuteczności komunikacji, 

poprawności fonetycznej, doboru leksykalnego i gramatycznego materiału językowego 

oraz poprawności gramatycznej); 

 aktywność/praca na lekcji; 

 praca domowa; 

 udział w projektach; 

 prezentacja multimedialna; 

 udział w konkursach i olimpiadach. 

 

Sześciostopniowa skala oceniania obowiązuje w przypadku prac klasowych. Laureaci olimpiad 

i konkursów przedmiotowych otrzymują ocenę celującą, a uczniowie, którzy zdobyli w konkursie 

wyróżnienie otrzymują ocenę bardzo dobrą. Aby otrzymać ocenę celującą za wykonanie projektu 

lub prezentacji multimedialnej należy wykonać zadanie bardzo starannie, oraz zastosować wiedzę 

i umiejętności wykraczające poza wiedzą zdobytą na zajęciach. 

 

96% - 100%  - celujący 

86% - 95%   - bardzo dobry 

76% - 85%   - dobry  

56% - 75%   - dostateczny 

40% - 55%   - dopuszczający 

0% - 39%   - niedostateczny 

 

W przypadku pozostałych form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów obowiązuje 

pięciostopniowa skala oceniania. 

  

 90-100%   - bardzo dobry 

 80-89%   - dobry 

 60-79%   - dostateczny 

 40-59%   - dopuszczający 

 0-39%   - niedostateczny 

 



NIEPRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

 

1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć jeden lub dwa razy w ciągu półrocza 

(w zależności od ilości godzin zajęć języka obcego w tygodniu: do 3 godzin tygodniowo – jedno 

nieprzygotowanie, powyżej 3 godzin  – dwa nieprzygotowania), które zaznaczane są w dzienniku 

lekcyjnym. 

2. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie zawsze na początku lekcji. 

3. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych. 

4. Po wykorzystaniu nieprzygotowań uczeń nieprzygotowany do lekcji otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

5. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, ma prawo pisać niezapowiedzianą kartkówkę. 

6. Brak pracy domowej lub nieprzygotowanie się do zajęć bez ważnego usprawiedliwienia skutkuje 

uzyskaniem cząstkowej oceny niedostatecznej. 
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