
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

Przedmiotowy System Oceniania 
z języka angielskiego

I. Postanowienia wstępne

1. Przedmiotowy System Oceniania jest dokumentem określającym szczegółowo kwestie 
oceniania z poszczególnych przedmiotów.

2. Kwestie nie poruszone w Przedmiotowym Systemie Oceniania reguluje Statut                   
II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.

II. Wymagania edukacyjne

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodne są ze Statutem Szkoły oraz 
obowiązującą aktualnie podstawą programową.

III. Obszary aktywności

1. Na lekcji oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:
a. posługiwanie się różnorodnym zasobem środków językowych,
b. rozumienie ze słuchu różnorodnych wypowiedzi,
c. rozumienie różnorodnych wypowiedzi pisemnych,
d. tworzenie różnorodnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
e. przetwarzanie różnorodnych testów oraz materiałów ustnie i pisemnie,
f. reagowanie ustne i pisemne w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych.

IV. Ocenianie

1. Oceniane formy aktywności i przypisywane im wagi wynikają z postanowień Statutu 
Szkoły:

Ocenie podlegają formy Waga oceny

Testy typu maturalnego
(w tym próbne egzaminy maturalne) 4

Testy (gramatyka / leksyka / środki językowe) 3

Kartkówki (z 2 ostatnich jednostek lekcyjnych) 2

Odpowiedź ustna 2
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2. W klasach maturalnych oceny z testu oraz wypowiedzi pisemnej wystawiane są na 
podstawie uzyskanych wyników na próbnych egzaminach maturalnych. ( 1 egzamin = 
2 oceny (część pisemna -oddzielna ocena).

3. Przelicznik poziomu rozszerzonego ustala indywidualnie nauczyciel w zależności od 
poziomu grupy.

V. Liczba i rodzaj obowiązkowych form oceniania

1. Minimalna liczba ocen w semestrze określona jest w Statucie Szkoły. 
2. Sprawdzanie stopnia opanowania czterech sprawności językowych, gramatyki i leksyki 

przeprowadza się za pomocą: 
a. testów składających się z zadań zamkniętych typu: wielokrotny wybór, 

przyporządkowanie, prawda-fałsz i zadań otwartych.
b. kartkówek zapowiedzianych
c. testów typu maturalnego (zewnętrzne i wewnętrzne)
3. Nauczyciele stosują odpowiedni poziom zadań do testowania poszczególnych  

sprawności w zależności od poziomu grupy uczniów.
4. Ustala się minimalną liczbę i rodzaj obowiązkowych form oceniania w ciągu jednego 

semestru dla klas realizujących przedmiot w wymiarze trzech godzin w tygodniu:
a. test pisemny : gramatyka / leksyka / kompetencje językowe (słuchanie/ czytanie/ środki 

językowe) - co najmniej jeden test w semestrze (w klasach maturalnych jest to test na 
próbnym egzaminie maturalnym),

b. odpowiedź ustna - co najmniej jedna ocena,
c. wypowiedź pisemna (np. wpis na blogu/ list nieformalny/ formalny/ artykuł / rozprawka) 

- co najmniej jedna ocena (w klasach maturalnych jest to wypowiedź na próbnym 
egzaminie maturalnym),

Praca pisemna w klasie - długa forma
(w tym próbne egzaminy maturalne) 3

Praca pisemna w klasie- krótka forma
(w tym próbne egzaminy maturalne) 2

Praca w parach i grupach 
Aktywność

Praca typu projekt  
(każdy komponent oceniany oddzielnie:  

np. dobór treści do tematu, poziom językowy, ogólny 
wyraz artystyczny)

1

Praca domowa  
 (w tym brak właściwego  
przygotowania do lekcji)

1

Udział w konkursach i olimpiadzie języka angielskiego zgodnie ze Statutem Szkoły 

�2



II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie
d. inna forma  (np. kartkówka / praca domowa / praca w parach i grupach / aktywność / 

projekt) -  co najmniej jedna ocena w semestrze,
5. Ustala się minimalną liczbę i rodzaj obowiązkowych form oceniania w ciągu jednego 

semestru dla klas realizujących przedmiot w wymiarze sześciu i więcej godzin                 
w tygodniu:

a. test pisemny : gramatyka / leksyka / kompetencje językowe (słuchanie/ czytanie/ środki 
językowe) - co najmniej dwa testy w semestrze, w tym w klasach maturalnych test na 
próbnym egzaminie maturalnym,

b. odpowiedź ustna - co najmniej jedna ocena,
c. wypowiedź pisemna (np. wpis na blogu/ list nieformalny/ formalny/ artykuł / rozprawka) 

- co najmniej jedna ocena (w klasach maturalnych jest to wypowiedź na próbnym 
egzaminie maturalnym),

d. ocenianie bieżące (np. kartkówka) - dwie oceny w semestrze,
e. inna forma  (np. kartkówka / praca domowa / praca w parach i grupach / aktywność / 

projekt) -  co najmniej jedna ocena w semestrze,

VI. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej (rocznej) oceny 
klasyfikacyjnej

1. Propozycja śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej jest zgodna ze średnią ważoną 
ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru (roku szkolnego).

2. W wyjątkowych przypadkach uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę 
śródroczną, jeżeli do jej uzyskania brakuje jednej dziesiątej części danej oceny oraz 
wyższą niż przewidywaną ocenę roczną, jeżeli do jej uzyskania brakuje dwóch 
dziesiątych danej oceny.

3. Warunki i tryb uzyskania oceny ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne.

4. Nauczyciel rozpatruje sprawę każdego ucznia indywidualnie, biorąc pod uwagę 
frekwencję i szczególną aktywność na zajęciach, zaliczenie obowiązkowych form 
sprawdzania wiedzy oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

VII. Tryb zgłaszania nieprzygotowania do lekcji

1. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na samym początku lekcji, zapisując swój 
numer z dziennika na tablicy.

2. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z zapowiedzianych form sprawdzających 
pisemnych i ustnych.

3. Liczba nieprzygotowań jaka przysługuje uczniowi jest określona w Statucie Szkoły.
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VIII. Ocena aktywności na lekcji

1. Aktywność na lekcji może być nagrodzona oceną cząstkową lub znakiem plus. 
Uzyskanie pięciu plusów skutkuje wpisaniem oceny bardzo dobrej. 

2. O formie wyboru oceniania aktywności decyduje nauczyciel przedmiotu, informując           
o tym uczniów na początku roku szkolnego.
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