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Wewnątrzszkolne przedmiotowe zasady oceniania 
na lekcjach języków obcych 

 
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego 
osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 
oraz jak powinien dalej się uczyć. 
 
Kryteria oceniania z języków obcych są zgodne z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym zawartym w Statucie III Liceum 
Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Będzinie. 
 
 
Ocenie podlegają: 
 
I. Prace klasowe - waga 2 

• obowiązkowe, zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej; 
• zawierające zadania typu maturalnego; 
• uzyskany wynik przeliczany jest na ocenę wg. szkolnej skali procentowej, z uwzględnieniem faktu, że dolny próg 

dla oceny dopuszczającej obniżony jest do 30%; 
• podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest wyłącznie zwolnienie lekarskie; w przypadku nieobecności 

usprawiedliwionej nauczyciel wyznacza uczniowi termin dodatkowy; 
• w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej, uczeń otrzymuje ocenę 1. 

 
II. Sprawdziany - waga 3 

• obowiązkowe, zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej; 
• uzyskany wynik przeliczany jest na ocenę wg. szkolnej skali procentowej; 
• uczeń może poprawić uzyskaną ocenę do dwóch tygodni od momentu poinformowania o jej uzyskaniu (za 

dopilnowanie terminu poprawy odpowiedzialny jest uczeń);  
• nieobecność ucznia na sprawdzianie odnotowywana jest w dzienniku symbolem 0;  
• uczeń realizuje pracę pisemną, na której był nieobecny, w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły w przypadku 

dłuższej nieobecności lub na najbliższej lekcji przedmiotowej w przypadku nieobecności jednodniowej; uzyskana 
ocena zastępuje symbol 0; 

• jeśli uczeń nieobecny nie zgłosi się na napisanie sprawdzianu w wyznaczonym terminie symbol 0 zamieniany jest 
na ocenę 1; 

• jeśli uczeń otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną za ściąganie, to nie podlega ona poprawie; 
• następny sprawdzian może się odbyć po podaniu wyników sprawdzianu poprzedniego. 

 
III. Kartkówki - waga 2 

1. niezapowiedziane: 
• oceniane wedle obowiązującej w szkole skali procentowej; 
• zakres co najwyżej trzech ostatnich tematów; 
• w przypadku nieobecności uczeń nie jest zobowiązany do uzupełnienia oceny. 
2. zapowiedziane: 
• oceniane wedle obowiązującej w szkole skali procentowej; 
• nieobecność ucznia na kartkówce odnotowywana jest w dzienniku symbolem 0;  
• uczeń realizuje pracę pisemną, na której był nieobecny, w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły w przypadku 

dłuższej nieobecności lub na najbliższej lekcji przedmiotowej w przypadku nieobecności jednodniowej; uzyskana 
ocena zastępuje symbol 0; 

• jeśli uczeń nieobecny nie zgłosi się na napisanie kartkówki w wyznaczonym terminie symbol 0 zamieniany jest na 
ocenę 1;  
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• uczeń może poprawić uzyskaną ocenę do dwóch tygodni od momentu poinformowania o jej uzyskaniu (za 
dopilnowanie terminu poprawy odpowiedzialny jest uczeń);  

• jeśli uczeń otrzymał z kartkówki ocenę niedostateczną za ściąganie, to nie podlega ona poprawie. 
 
IV. Aktywność - waga 1 

• aktywność i praca ucznia na lekcji np. udział w dyskusjach, wykonywanie zadań bieżących, współpraca w 
parze/grupie. 

 
V. Odpowiedź ustna – waga 1 

• zadania maturalne: opis obrazka i odpowiedź na 3 pytania; rozmowa sterowana; wypowiedź na podstawie 
materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania; 

• odpowiedź z zakresu maksymalnie 3 ostatnich tematów. 
 
VI. Praca domowa – waga 1 
 
VII. Wypowiedź pisemna na poziomie podstawowym – waga 1 

• np. email, wpis na blogu, wiadomość, pocztówka; 
• oceniana wg. kryteriów maturalnych. 

 
VIII. Wypowiedź pisemna na poziomie rozszerzonym – waga 2 

• np. rozprawka, list formalny, artykuł publicystyczny; 
• oceniana wg. kryteriów maturalnych. 

 
IX. Inne 

• za udział w konkursie przedmiotowym uczeń uzyskuje ocenę celującą z wagą 2; 
• za zajęcia 1, 2 lub 3 miejsca w konkursie przedmiotowym uczeń uzyskuje dodatkowo ocenę celującą z wagą 3; 
• za udział w projekcie językowym np. Erasmus, Aiesec uczeń otrzymuje ocenę celującą z wagą 2. 

 
Uwagi: 

• sprawdzone, ocenione i omówione prace pisemne uczeń i jego rodzice (opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu 
w okresie dwóch tygodni od poinformowania o ocenie tylko w budynku szkoły; 

• znaki (+) i (-) odpowiednio zwiększają i zmniejszają wartość punktową ocen; 
• w przypadku 3 i więcej godzin tygodniowo uczeń musi zdobyć w półroczu co najmniej 4 oceny z prac pisemnych i 

2 z odpowiedzi ustnych; w przypadku 2 godzin tygodniowo uczeń musi zdobyć w półroczu co najmniej 3 oceny z 
prac pisemnych i 1 z odpowiedzi ustnej; 

• uczeń dwa razy w półroczu może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, które zostanie odnotowane w dzienniku 
symbolem np.; 

• laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego otrzymują celującą ocenę końcoworoczną. 
 

Ocena śródroczna (po I półroczu) wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych. 
Ocena roczna wynika ze średniej arytmetycznej średnich ważonych po każdym półroczu. 

 
Szkolna skala procentowa: 

100%-96% celujący 
95%-86% bardzo dobry 

85%-70% dobry 
69%-50% dostateczny 

49%-35% dopuszczający 
34%-0% niedostateczny 

 
 


