
Kryteria oceniania z języka angielskiego 

w kl. VIII  dostosowane do zdalnego nauczania  

w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocieńcu. 

 

Praca ucznia w okresie zdalnego nauczania podlega kontroli i ocenie. Uczeń za swoją pracę 

otrzymuje oceny w sześciostopniowej skali określone w Statucie Szkoły.  

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne  

1. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych oraz ortograficznych ) umożliwiającym realizację wymagań ogólnych  

2. Rozumienie wypowiedzi.  

 Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka,   a także   proste   wypowiedzi pisemne.  

3. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi  pisemne. 

4. Przetwarzanie wypowiedzi.  

Uczeń  zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego . 

 

Zasady oceniania  

Nauczyciel kontroluje systematyczność pracy ucznia i terminowość wykonywania zleconych 

mu zadań i ćwiczeń. 

Uczniowie przesyłają samodzielnie wykonane zadania dodatkowe na konto nauczyciela 

języka angielskiego na Librusie lub na podany adres e-mailowy zsphomework@wp.pl  

Nauczyciel sprawdza poprawność ich wykonania i dokonuje oceny. Ocena wpisana jest na 

konto ucznia w dzienniku elektronicznym. 

 

Ocenie podlegają następujące formy obowiązkowej pracy ucznia: 

- prace pisemne, 

- ćwiczenia (na plusa), 

- sprawdziany z rozdziału, 

- kartkówki ze słownictwa z rozdziału. 

 

 

mailto:zsphomework@wp.pl


Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za : 

-  pracę, np. dla chętnych,  

- aktywność podczas zajęć on-line. 

 

• za brak pracy domowej uczeń otrzymuje minusa (-) , trzy minusy za brak pracy domowej to 

ocena niedostateczna z pracy domowej 

• uczniowie wykonują prace w zeszycie przedmiotowym, na kartach pracy lub w 

dokumentach tekstowych, następnie w formie zdjęcia, skanu lub pliku wysyłają do oceny na 

adres mailowy nauczyciela 

• dopuszcza się możliwość poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej otrzymanej za 

pracę pisemną. 

• jeżeli nie ma lekcji on-line,  nauczyciel zadaje zadania do samodzielnej pracy, aby zadanie 

było zaliczone, 

 

Uczeń może otrzymać także plusy (+) i minusy (-). 

Plusa otrzymuje uczeń: 

- za wykonanie dodatkowych zadań, 

- za wykonanie zadania na wysokim poziomie, 

- za aktywność i zaangażowanie. 

Minusa otrzymuje uczeń: 

- za brak zadania po raz pierwszy, 

- za brak części zadania lub zadań, 

- za stwierdzoną niesamodzielność wykonanej pracy. 

Plusy i minusy wpisywane są do dziennika elektronicznego. Jeśli uczeń zbierze trzy plusy, są 

one zamienione na stopień bardzo dobry, który zostanie wpisany do dziennika. 

Natomiast trzy minusy zamienione zostaną na stopień niedostateczny i wpisane do dziennika 

elektronicznego. 

 

 

Opracowała  

Aleksandra Lezler-Leszczełowska 


