
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

JĘZYK WŁOSKI w klasach V-VI 

 

1. Ocenianie bieżące: 
 

a)Ocenianie bieżące dostarcza informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach  

w zakresie języka włoskiego w ciągu danego okresu. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za:  

 

- aktywność na lekcji, 

- testy/sprawdziany,  

- kartkówki,  

- odpowiedzi ustne,  

- prace pisemne,  

- prace projektowe, 

- pracę w parach/grupach, 

- pracę na lekcji, 

- zadania domowe.  

 

b)Oceny z testów są wyrażone procentami, które można przełożyć na stopnie. Przeliczenie wygląda 

następująco:  

 

PROCENTY - STOPNIE  

99% - 100% - celujący 

90% - 98% - bardzo dobry 

89% - 75% - dobry 

74% - 51% - dostateczny 

50% - 31% - dopuszczający 

30% - 0% - niedostateczny 

 

c)Ocenę 6 można przyznać za prawidłowe wykonanie nieobowiązkowych, dodatkowych zadań oraz 

za udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich. 

 

d)W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku 

stosuje się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma 

sprawdzania osiągnięć ucznia opatrzona jest recenzją bądź komentarzem ustnym lub na piśmie, 

zawierającym cztery elementy:  

-wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

-odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić 

braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności;  

-przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę;  

-wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej. 

 

2. Ocena ważona  
 

a)Ocenę klasyfikacyjną ustala się jako średnią ważoną.  

 

b)Średnią ważoną obliczamy w ten sposób, że mnożymy każdą ocenę przez jej wagę, sumujemy 

wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag.  



 

c)Każdej ocenie śródokresowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w 

hierarchii ocen.  

 

d)Formy aktywności i ich waga:  

Formy aktywności Waga 

Test, sprawdzian 3 

Konkurs międzyszkolny 3 

Konkurs wewnątrzszkolny 2 

Odpowiedź ustna 2 

Praca projektowa 2 

Praca w parach/grupach 2 

Praca pisemna 2 

Kartkówka 2 

Zadanie domowe 1 

Aktywność 1 

Praca na lekcji 1 

Jeżeli chcemy ocenić inną formę aktywności (nieokreśloną w tabeli) należy poinformować uczniów 

o wadze tej aktywności.  

 

e)Uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną:  

-dopuszczający – jeśli średnia ważona znajduje się w przedziale 1,51 –2,55; 

-dostateczny - jeśli średnia ważona znajduje się w przedziale 2,56 – 3,59; 

-dobry - jeśli średnia ważona znajduje się w przedziale 3,60 – 4,59; 

-bardzo dobry - jeśli średnia ważona znajduje się w przedziale 4,60 – 5,29; 

-celujący - jeśli średnia ważona uzyskała wartość co najmniej 5,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


