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1. Ocenie podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia: 

- testy – odbywają się po każdym rozdziale,  

- kartkówki – obejmują tylko bieżący materiał (maks. trzy ostatnie lekcje) i nie muszą być zapowiadane, 

- prace domowe – najczęściej są to dłuższe pisemne wypowiedzi (ale nie tylko), 

- odpowiedzi ustne – np. ze słownictwa, gramatyki, tłumaczenia tekstu, 

- ćwiczenia wykonywanie w klasie, na przykład praca w grupach nad konkretnym zadaniem, 

- aktywność na zajęciach; na ocenę bardzo dobrą z aktywności składa się 5 plusów a na niedostateczną 3 

minusy (przy minimum dwóch godzinach języka w tygodniu). Oprócz tego możliwe jest uzyskanie przez ucznia 

na zajęciach oceny zamiast plusów, jeśli jego aktywność zdecydowanie wyróżnia się na tle klasy.  

2. Każdy uczeń ma prawo raz poprawić test, przygotowaną odpowiedź ustną lub pracę pisemną w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela jednak nie później niż dwa tygodnie po terminie, w jakim poznał swoją ocenę. 

Obie oceny brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.  W razie usprawiedliwionej nieobecności 

uczeń ma dwa tygodnie po powrocie do szkoły na ich zaliczenie. Niezaliczenie jakiejkolwiek pracy skutkuje 

wpisaniem zera do dziennika bez możliwości poprawy. Ucieczka z lekcji, na której miał odbyć się test czy 

kartkówka skutkuje wpisaniem zera do dziennika bez możliwości poprawy.  

3. Poprawione prace pisemne uczeń dostaje do wglądu nie później niż w dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu 

(jednak najczęściej prace oddawane są na następnych zajęciach). 

4. Uczeń ma prawo dwa razy w klasach o dwóch godzinach języka w tygodniu, trzy razy w klasach o czterech 

godzinach języka w tygodniu i raz w klasach II i III ZSZ w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 

(w tym brak zadania, ale tylko, jeśli nie jest to odpowiednio wcześniej zapowiadana dłuższa wypowiedź 

pisemna). Nie obejmuje to również pisania zapowiadanego testu lub kartkówki. Nieprzygotowanie nie zwalnia 

ucznia z pracy na lekcji. W razie zgłoszenia braku zeszytu uczeń zobowiązany jest robić notatki na kartce a 

później wkleić ją do zeszytu bądź przepisać. 

5. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji w semestrze to może być nieklasyfikowany. 

6. Przy ocenianiu będzie premiowany wkład pracy i postęp w nabywaniu wiadomości i umiejętności.  

7. Na zajęciach uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych (chyba, że nauczyciel wyrazi na to 

zgodę). Na czas lekcji telefony czy inne urządzenia elektroniczne będą wkładane do przeznaczonego do tego 

celu pudełka. Po zajęciach telefony zostaną oddane uczniom.  

8. Uczniowie zobowiązani są nosić identyfikatory, nie mogą ( z wyjątkiem szczególnych przypadków, np. 

cukrzycy) jeść czy pić na zajęciach. Uczniowie zobowiązani są posiadać zeszyt przedmiotowy oraz podręcznik 

– minimum jeden na dwie osoby.  

9. Liczba procent potrzebnych do uzyskania poszczególnych ocen: 

                   ZSZ                                                                                      Technikum   

           100%-90%-bdb                                                                          100%-93%-bdb                 

            89%-75%-db                                                                             92%-75%-db                 

            74%-50%-dst                                                                            74%-50%-dst                  

            49%-30%-dop                                                                           49%-40%-dop                

            29%-0%-ndst                                                                            39%-0%-ndst                                 



 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego zawodowego  

Monika Kulij, Anna Sieńko 

1. Ocenie podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia: 

- kartkówki – obejmują tylko bieżący materiał (maks. trzy ostatnie lekcje) i nie muszą być zapowiadane, 

- prace domowe, 

- odpowiedzi ustne, 

- ćwiczenia wykonywanie w klasie, na przykład praca w grupach nad konkretnym zadaniem, 

- zeszyt przedmiotowy, którego posiadanie jest obligatoryjne,  

- aktywność na zajęciach; na ocenę bardzo dobrą z aktywności składają się 3 plusy a na niedostateczną 3 

minusy. Oprócz tego możliwe jest uzyskanie przez ucznia na zajęciach oceny zamiast plusów, jeśli jego 

aktywność zdecydowanie wyróżnia się na tle klasy.  

2. Każdy uczeń ma prawo poprawić jedną kartkówkę w semestrze w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

jednak nie później niż dwa tygodnie po terminie, w jakim poznał swoją ocenę. Obie oceny brane są pod uwagę 

przy wystawianiu oceny końcowej.  W razie usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma dwa tygodnie po 

powrocie do szkoły na ich zaliczenie. Niezaliczenie jakiejkolwiek pracy skutkuje wpisaniem zera do dziennika 

bez możliwości poprawy. Ucieczka z lekcji, na której miała odbyć się kartkówka skutkuje wpisaniem zera do 

dziennika bez możliwości poprawy. 

3. Poprawione prace pisemne uczeń dostaje do wglądu nie później niż w dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu 

(jednak najczęściej prace oddawane są na następnych zajęciach). 

4. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Nie obejmuje to pisania 

zapowiedzianej kartkówki. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z pracy na lekcji. W razie zgłoszenia braku 

zeszytu uczeń zobowiązany jest robić notatki na kartce a później wkleić ją do zeszytu bądź przepisać. 

5. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji w semestrze to może być nieklasyfikowany. 

6. Przy ocenianiu będzie premiowany wkład pracy i postęp w nabywaniu wiadomości i umiejętności.  

7. Na zajęciach uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych (chyba, że nauczyciel wyrazi na to 

zgodę).Na czas lekcji telefony czy inne urządzenia elektroniczne będą wkładane do przeznaczonego do tego 

celu pudełka. Po zajęciach telefony zostaną oddane uczniom.  

8. Uczniowie zobowiązani są nosić identyfikatory, nie mogą ( z wyjątkiem szczególnych przypadków, np. 

cukrzycy) jeść czy pić na zajęciach.  

8. Liczba procent potrzebnych do uzyskania poszczególnych ocen: 

                   ZSZ                                                                            Technikum   

           100%-90%-bdb                                                                100%-93%-bdb                 

            89%-75%-db                                                                   92%-75%-db                 

            74%-50%-dst                                                                 74%-50%-dst                  

            49%-30%-dop                                                                 49%-40%-dop                

            29%-0%-ndst                                                                  39%-0%-ndst                                   


