
KRYTERIA OCENIANIA  Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO 

w SP w MYKANOWIE (opracowane na podstawie Statutu SP przez Martę Wronę) 

 
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV-VIII ustala się w 
stopniach według skali:  

1) stopień celujący – 6;  

2) stopień bardzo dobry – 5;  
3) stopień dobry – 4;  
4) stopień dostateczny – 3;  
5) stopień dopuszczający – 2;  
6) stopień niedostateczny – 1.  

 
2. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym.  
 

3. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej półrocznej i rocznej stosuje się średnią ważoną wszystkich 
ocen uzyskanych przez ucznia w danym okresie.  
 
4. Stosuje się wagi: 

5 – sprawdziany;  
3 – kartkówki;  
2- praca na lekcji, praca domowa, odpowiedzi ustne i aktywność na zajęciach 

 

5. W obliczaniu średniej ważonej przyjmuje się, że oznaczenia (+) podnoszą wartość oceny o 0,5, 
a (-) obniżają o 0,25. np. 4+ (4,5), 4- (3,75).  
 
6. Do ustalenia ocen półrocznych i rocznych na podstawie średniej ważonej przyjmuje  
się skalę:  

1,50 >0   niedostateczny  
1,51-2,50   dopuszczający  
2,51-3,50  dostateczny  

3,51-4,50  dobry  
4,51- 5,50  bardzo dobry  
5,51- 6,0   celujący  

 
7. Ostateczną decyzję o ocenie klasyfikacyjnej półrocznej i rocznej podejmuje nauczyciel 
przedmiotu w oparciu o średnią ważoną oraz możliwości, trudności i zaangażowanie ucznia.  
 
8. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły 

przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.  
 
9. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów.  
 
10. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:  
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające 

poza program nauczania  i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie oraz biegle 
posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktyce. Ponadto  uczestniczy i odnosi sukcesy 

w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy 
przedmiotowe). 

 
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 
określony programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami w praktyce. 
 
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 
programem nauczania w danej klasie w minimum 75% oraz poprawnie posługuje się tymi 
wiadomościami w praktyce;  

 
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował zakres materiału programowego 
ograniczony do treści podstawowych (w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze 
związki i powiązania logiczne miedzy treściami, rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności oraz  posiada przeciętny zasób słownictwa;  
 
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania 
nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia 
związków i uogólnień, słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury 

odtwarza mechanicznie, posiada ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy;  
 
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 
określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy,  nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym 
stopniu trudności,  nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy 
i umiejętności. 
 

11. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:  
1) sprawdziany pisemne;  
2) kartkówki  
3) prace domowe;  
4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;  
5) wypowiedzi ustne;  
6) praca w zespole;  
7) aktywność; 

  
12. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:  

1) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji (powyżej 3), zasady  
a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,  
b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany,  
c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest 
zapowiedziana praca klasowa;  

2) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji  

lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi. 
 
13. W pracy pisemnej ocenie podlega:  

1) zrozumienie tematu;  
2) znajomość opisywanych zagadnień;  
3) sposób prezentacji;  



4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna;  
5) poprawność językowa;  

6) estetyka zapisu.  
 
14. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:  

1) znajomość zagadnienia;  
2) samodzielność wypowiedzi;  
3) kultura języka;  
4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.  

 

15. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń.  
Ocenie podlegają następujące umiejętności:  

1) planowanie i organizacja pracy grupowej;  
2) efektywne współdziałanie;  
3) wywiązywanie się z powierzonych ról;  
4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.  

 
16. Każdy uczeń w ciągu półrocza powinien otrzymać co najmniej 6 /sześć / ocen. 
 

17. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. 
Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych 
ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców (prawnych 
opiekunów) i winne być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).  
 
18. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania 
zawartości merytorycznej.  
 

19. Uczeń jest zobowiązany do pisania sprawdzianu obejmującej kompleksową część materiału. 
W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem.  
 
20. Pisemne sprawdziany poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni.  
 
21. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości przechowywane są przez nauczycieli do 
końca danego roku szkolnego, a ocenione kartkówki są wklejane przez uczniów do zeszytu 

przedmiotowego i podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna).  
 
22. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych 
sprawdzianów wiadomości.  
 
23. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu półrocza bez uzasadniania 
przyczyny. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje 
wówczas do zeszytu przedmiotowego ”nieprzygotowany” i datę, a do dziennika lekcyjnego skrót 

„np”.  
 
24. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
rady.  

25. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego odnotowywane są w dzienniku 
lekcyjnym znakiem /- / i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych. Każdy kolejny brak pracy 

domowej odnotowywany jest w dzienniku oceną ndst.  
 
26. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny zawarte  
wg zasady:  

100% i ½ zadania dodatkowego – celujący;  
90% - 100%  - bardzo dobry;  
70% - 89%  - dobry;  
50% - 69%  - dostateczny;  

31% - 49%  - dopuszczający;  
 < 30% -0 %  -  niedostateczny.  

29. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości przedstawia nauczyciel na zajęciach 
edukacyjnych na początku roku szkolnego.  
 
 
NAUKA ZDALNA: W przypadku przejścia na zdalne nauczanie: 
 

1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach online, na bieżąco sprawdzać wiadomości 

w dzienniku elektronicznym, terminowo wysyłać prace domowe. 

2. Waga ocen podczas nauki zdalnej jest niezmienna. 

3. Kontakt z uczniem i rodzicem odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny 

„Librus”. 

Podczas kształcenia na odległość zajęcia będą prowadzone przy użyciu dziennika 
elektronicznego. Nauczyciel będzie przesyłał notatki do przepisania przez uczniów 
w zeszycie i nagrywał filmiki objaśniające nowe zagadnienia oraz pracę domową. 

Podczas zajęć  online sprawdzana będzie praca domowa oraz wyjaśniane wszelkie 
wątpliwości dotyczące nowych zagadnień. Głównym środkiem dydaktycznym będzie 
podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń w formie papierowej.  Ponadto nauczyciel będzie 
udostępniał uczniom środki audio oraz nagrania  do lekcji tworzone przez niego. 

4. W przypadku nauki zdalnej nauczyciel wyznaczy stałe terminy kontaktu z rodzicami 

i uczniami dla każdej klasy. 

5. Pomoc w odrabianiu lekcji uczniowie otrzymają podczas zajęć online. 

6. Nauczyciel zobowiązuje się do terminowego uzupełniania planów  w „terminarzu” 

w Librusie oraz do podania uczniom i rodzicom grafiku zajęć online, kanałów i sposobów 

komunikacji. 

7. Zasady monitorowania postępów uczniów, sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

sposoby informowania rodziców o  ocenach: 

- Wiedza i prace domowe uczniów będą sprawdzane podczas lekcji online. Uczniowie na 
dowód, że wykonali powierzone im zadania, będą wysyłali nauczycielowi na bieżąco 

zdjęcia notatek i zrobionych ćwiczeń.  
- Za terminowe wywiązywanie się z obowiązków oraz wiedzę zaprezentowaną podczas 
lekcji online, otrzymają z aktywności oceny, które będą zaznaczane w dzienniku w 
osobnej kategorii – „Zdalne nauczanie”. 
- Oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego i opatrzone odpowiednim 
komentarzem, tak aby zarówno uczniowie jak i rodzice wiedzieli za co otrzymali daną 
ocenę. 

 


