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I. PRACE PISEMNE 

1. Sprawdziany całogodzinne (testy)  sprawdzające opanowanie struktur 

gramatyczno-leksykalnych, umiejętności z zakresu czytania i słuchania 

ze zrozumieniem oraz wypowiedzi pisemnych. 

1) testy całogodzinne zapowiadane są na jeden tydzień przed ich przeprowadzeniem 

i poprzedzone powtórzeniem materiału; 

2) po sprawdzeniu przez nauczyciela w terminie do dwóch tygodni, testy są omawiane 

z uczniami celem samooceny uczniów, wyeliminowania ewentualnych pomyłek przy 

ocenianiu ze strony nauczyciela oraz wyjaśniania kwestii spornych dotyczących 

odpowiedzi uczniów; 

3) sprawdziany są udostępniane uczniom do domu w celu zaprezentowania ich 

rodzicom. Okazane prace wraz z podpisem rodzice są zwracane nauczycielowi 

w ciągu trzech dni na najbliższej lekcji. W przypadku nieoddania lub zniszczenia 

pracy, kolejne prace pisemne udostępniane będą do wglądu uczniowi i rodzicom tylko 

na terenie szkoły. 
2. Kartkówki obejmujące treści bieżącego materiału programowego (1-2 tematy 

lekcyjne): 

1) zapisane w terminarzu dziennika; 

2) nie muszą być zapowiedziane; 
3) po sprawdzeniu przez nauczyciela w terminie do dwóch tygodni, kartkówki są 

omawiane z uczniami celem samooceny uczniów, wyeliminowania ewentualnych 

pomyłek przy ocenianiu ze strony nauczyciela oraz wyjaśniania kwestii spornych 

dotyczących odpowiedzi uczniów; 

4)  sprawdzone i ocenione kartkówki mogą być oddane uczniom do domu. 

           3. Wypowiedź pisemna w formie listu, e-maila, pocztówki, zaproszenia są oddawane 

w terminie do trzech tygodni. 

 

II. ODPOWIEDZI / WYPOWIEDZI USTNE 

           1. Wypowiedzi na określone, wcześniej ustalone i zapowiedziane przez nauczyciela 

tematy; 

2. Wypowiedzi spontaniczne podczas zajęć lekcyjnych, udział w rozmowie; 

3. Głośne czytanie i tłumaczenie tekstów z dwóch ostatnich lekcji lub wskazanych 

przez nauczyciela;                                                                                                                                                  

4. Odpowiedzi ustne z dwóch ostatnich lekcji obejmujące materiał gramatyczno-

leksykalny. 

 

 



 

III. INNE FORMY OCENIANIA 

 

1. Zadanie domowe. 

2. Projekty. 

3. Prezentacja. 

4. Prace nadobowiązkowe. 

5. Osiągnięcia w konkursach. 

6. Aktywny udział w lekcji. 

7. Zeszyt ćwiczeń. 

 

IV. BIEŻĄCE OCENIANIE UCZNIA 

 

1. W bieżącym ocenianiu stosuje się dodatkowe oznaczenia, „ + ”  i  „ – ”, które są 

odzwierciedleniem różnych przejawów aktywności oraz wywiązywania się ucznia 

z zadań obowiązkowych i dodatkowych: 

1) pomocnicze znaki zaznaczane są w dzienniku elektronicznym i wpisywane na 

zasadach: cztery plusy to ocena bardzo dobra, trzy minusy to ocena niedostateczna;  

           2) „plus” uczeń może otrzymać za:  

a) częste zgłaszanie się do odpowiedzi ustnych na lekcji i udzielanie prawidłowych 

odpowiedzi; 

b) prace domowe obowiązkowe i dodatkowe; 

c) przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji; 

d) dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie i indywidualnie; 

e) pracę na lekcji; 

f) pomoc koleżeńską; 

g) zadania dodatkowe.  

        3) „minus” uczeń może otrzymać za: 

a) niewykonywanie zadań i ćwiczeń wskazanych przez nauczyciela; 

b) niewywiązywanie się z zadań wykonywanych w grupie; 

c) niewywiązywanie się z zadań powierzonych uczniowi indywidualnie. 

 

IV. USTALENIA DOTYCZĄCE PRAC PISEMNYCH  

 

1. Sprawdziany całogodzinne 

1) Uczeń ma obowiązek przystąpienia do sprawdzianów całogodzinnych. W przypadku 

nieobecności uczeń otrzymuje wpis "nb". 

2) Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać zaległą pracę w terminie jednego 

tygodnia od daty wystawienia oceny lub innym, wyznaczonym przez nauczyciela. Po 

napisaniu przez ucznia sprawdzianu w wyznaczonym terminie wpisu "nb" jest zamieniana na 

ocenę uzyskaną ze sprawdzianu.  

3) Jeżeli uczeń nie przystąpi w określonym terminie do napisania sprawdzianu, nauczyciel 

sprawdza wiedzę ucznia w innym, dowolnym terminie. Wystawiona ocena nie ulega 

poprawie. 

4) Uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu w terminie jednego tygodnia od daty 

wystawienia ocen lub innym, wskazanym przez nauczyciela. Poprawiona ocena jest wpisana 

obok poprawianej. Przy wystawianiu oceny śródrocznej bądź rocznej obie oceny są 

uwzględniane. 

5) Odmowa pisania sprawdzianu jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej, 

która nie ulega poprawie. 



6) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

bez możliwości poprawy. 

 

2. Kartkówki 

1) Uczeń ma obowiązek przystąpienia do kartkówek zapowiedzianych. W przypadku 

nieobecności uczeń otrzymuje wpis "nb". 

2) Uczeń nieobecny na kartkówce ma obowiązek napisać zaległą pracę w terminie jednego 

tygodnia od daty wystawienia ocen lub innym, wyznaczonym przez nauczyciela. Po napisaniu 

kartkówki w wyznaczonym terminie wpis "nb" jest zamieniany na ocenę uzyskaną 

z kartkówki.  

3) Jeżeli uczeń nie przystąpi w określonym terminie do napisania kartkówki, nauczyciel 

sprawdza jego wiedzę w innym, dowolnym terminie. 

4) Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną oraz dopuszczającą z kartkówki w terminie 

jednego tygodnia od daty wystawienia oceny lub innym, wskazanym przez nauczyciela. 

Poprawiona ocena jest wpisana obok poprawianej. Przy wystawianiu oceny śródrocznej bądź 

rocznej uwzględniane są obie oceny. 

5) Odmowa pisania kartkówki jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej, która 

nie ulega poprawie. 

6) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

bez możliwości poprawy. 

 

V. SKALA PROCENTOWA SPRAWDZIANÓW I KARTKÓWEK  

 

SKALA OCENA 

1. 0% - 29% niedostateczny 

2. 30% - 49% dopuszczający 

3. 50% - 74% dostateczny 

4. 75% - 89% dobry 

5. 90% - 98% bardzo dobry 

6. 99 % - 100%  celujący 

 

 

VI. TRYB ZGŁASZANIA NIEPRZYGOTOWANIA DO LEKCJI 

1. Uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego „bz” 2 razy w ciągu półrocza na 

początku lekcji. 

2. Każde następne zgłoszenie skutkuje oceną niedostateczną. 

3. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie „np” do zajęć z każdego przedmiotu 2 razy 

w ciągu półrocza  na początku lekcji.  

4. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

5. Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych z tygodniowym 

wyprzedzeniem sprawdzianów wiedzy oraz kartkówek.  

6. Zgłoszone  nieprzygotowania i zgłoszone braki zadań domowych nie mają wpływu na 

ocenę śródroczną i roczną. 

 

Kwestie nieuregulowane w niniejszych WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH  

znajdują się w Statucie Szkoły w części Wewnątrzszkolne Ocenianie: Dział VII. 

 

VII. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCEGÓLNE OCENY 

 



Szczegółowe kryteria oceniania / wymogi edukacyjne dla każdego modułu podręczników 

są umieszczone na stronie internetowej Szkoły w zakładce "wymagania edukacyjne." 
 

 

                 1. Ocena celująca: 

1) uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej 

pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, 

wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości 

dodatkowe znacznie wykraczające poza program nauczania , pisze prace klasowe 

powyżej 98% ; 

2) bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach z  j. angielskiego; 

3) doskonale opanował zakres materiału we wszystkich sprawnościach językowych 

tj. pisaniu, słuchaniu, czytaniu, mówieniu, a także gramatyce i słownictwie.  

4) Rozumienie ze słuchu: bezbłędne rozumienie tekstu, uczeń potrafi zrozumieć 

ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi 

wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną potrafi z 

łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, z łatwością rozróżnia dźwięki, 

potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.  

5) Mówienie: wypowiedź płynna, swobodna, bogata leksyka i różnorodność struktur 

wykraczających poza program nauczania, całkowita poprawność językowa 

(intonacja, akcent, wymowa, struktury gramatyczne, leksykalne).  

6) Czytanie: bezbłędne czytanie i rozumienie tekstów, płynnie czyta oryginalny tekst 

zamieszczony w podręczniku na poziomie wyższym niż wykorzystywany na 

lekcji. 

7) Pisanie: uczeń potrafi napisać zadania zawierająca złożone struktury i bogate 

słownictwo, potrafi w spójny sposób zorganizować tekst, w zadaniu pisemnym 

zawiera wszystkie istotne punkty, pisze teksty odpowiedniej długości, używa 

prawidłowej pisowni i interpunkcji, bezbłędna znajomość wszelkich form 

gramatycznych. 

8) Gramatyka i słownictwo: 

a) potrafi płynnie operować strukturami prostymi i złożonymi ; 

                    b) potrafi budować spójne i złożone zdania;  

                    c) operuje szeroko rozwiniętym zakresem słownictwa;  

                    d)  używa poprawnie słownictwa i struktur gramatycznych o charakterze bardzo       

                         zaawansowanym . 

 

2.  Ocena bardzo dobra 

1) Pełne rozumienie tekstu, wypowiedź płynna, swobodna, dopuszczalne drobne 

błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji, poprawność 

intonacji, akcentu, struktur gramatycznych i leksykalnych, spontaniczne i 

naturalne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego.  

2) Słuchanie: uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje 

różnorodnych tekstów i rozmów potrafi wydobyć potrzebne informacje i 

przekształcić je w formę pisemną, z łatwością rozpoznaje uczucia i reakcje 

mówiącego potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki, potrafi z łatwością zrozumieć 

polecenia nauczyciela.  

3) Mówienie: uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi mówić 

spójnie bez wahań posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele 

błędów, dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, potrafi 

omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej 



złżonym/abstrakcyjnym, potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie i 

można go z łatwością zrozumieć, swoboda i bogactwo struktur leksykalno-

gramatycznych w dialogu z nauczycielem i uczniami, dopuszczalne są drobne 

błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji.  

4) Czytanie: potrafi w szybkim tempie zapoznać się i zrozumieć różnorodne 

komunikaty przedstawione w formie pisemnej, potrafi prawidłowo wyodrębnić 

informacje i fakty główne spośród drugorzędnych, czyta płynnie i tłumaczy tekst 

na język polski.  

5) Pisanie: uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne złożone struktury i 

słownictwo, umie w spójny sposób zorganizować tekst, w zadaniu pisemnym 

zawiera wszystkie istotne punkty, pisze teksty odpowiedniej długości, używa 

prawidłowej pisowni i interpunkcji, prawie bezbłędna znajomość wszelkich form 

gramatycznych, pisze prace klasowe od 90% . 

6) Gramatyka i słownictwo 

a)  potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi;  

                   b)  potrafi budować spójne zdania;  

                   c) operuje dobrze rozwiniętym słownictwem;  

                   d) używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym. 

 

                   3. Ocena dobra 

1) Dopuszczalne drobne nieścisłości w zrozumieniu tekstu, słownictwo odpowiednie 

do zadania, wymowa, akcent, intonacja - ogólnie poprawne, nie zakłócające 

możliwości porozumiewania się, nieznaczne błędy gramatyczne i leksykalne, 

poprawne reagowanie na pytania nauczyciela dotyczące tematów z życia 

codziennego.  

2) Słuchanie: uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens i większość 

kluczowych informacji różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi wydobyć 

większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną , potrafi 

rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, potrafi rozróżnić dźwięki, potrafi 

zrozumieć polecenia nauczyciela.  

3) Mówienie: uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, 

potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem, posługuje się w miarę poprawnym 

językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy, dysponuje wystarczającym 

zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, potrafi omawiać tematy 

codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, 

potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie można go zazwyczaj 

zrozumieć bez trudności, łatwość wypowiedzi w dialogu z nauczycielem i 

uczniami, -dopuszczalne błędy nie zakłócające komunikacji.  

4) Czytanie: dopuszczalne drobne nieścisłości w czytaniu i rozumieniu tekstu; potrafi 

przetworzyć materiał informacyjny czytanego komunikatu dokonując uogólnień na 

poziomie całego tekstu, natomiast ma kłopoty z wyodrębnieniem jego głównej 

myśli.  

5) Pisanie: wypowiedź pisemna zawiera zazwyczaj poprawne złożone struktury i 

słownictwo, zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst, w zadaniu 

pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele 

miejsca, pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości, używa 

przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji, w zadaniach klasowych 

dopuszczalna niewielka ilość błędów ( 90% - 75% materiału poprawnie ).  

6) Gramatyka i słownictwo 

a)  potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi;  



                   b)  potrafi budować spójne zdania;  

                   c) operuje dobrze rozwiniętym słownictwem;  

                   d) używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym.  

 

                  4.Ocena dostateczna 

1) Występuje różnica między bierną i czynną znajomością języka, słownictwo proste, 

mało urozmaicone, problemy z doborem właściwych słów i poprawnym użyciem 

struktur gramatycznych, błędy w wymowie i akcentowaniu utrudniające 

zrozumienie wypowiedzi, niezbyt poprawne reagowanie na pytania nauczyciela 

dotyczące tematów z życia codziennego.  

2) Słuchanie: uczeń potrafi czasem zrozumieć ogólny sens i część kluczowych 

informacji różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi wydobyć część potrzebnych 

informacji, potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, potrafi 

rozróżnić większość dźwięków, zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela  

3) Mówienie: uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, potrafi 

mówić spójnie, lecz z wyraźnym wahaniem, posługuje się częściowo poprawnym 

językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów, dysponuje ograniczonym 

zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei potrafi omawiać tematy 

codzienne, ale niewiele tematów o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, 

czasami w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie można go zazwyczaj 

zrozumieć, ma trudności w nawiązaniu dialogu z nauczycielem, mało urozmaicone 

słownictwo, błędy leksykalne i gramatyczne w nieznacznym stopniu zakłócające 

komunikację, gramatyczna niepewność, unikanie trudniejszych konstrukcji, błędy 

w wymowie, akcencie, intonacji utrudniające zrozumienie wypowiedzi.  

4) Czytanie: potrafi wyodrębnić przede wszystkim fakty lecz nie potrafi rozgraniczyć 

informacji głównych od drugorzędnych ani uogólnić głównej myśli komunikatu; w 

zakresie interpretacji czytanego komunikatu potrafi poprawnie określić jego 

formę; ma wolne tempo czytania; dąży do dosłownego przetłumaczenia tekstu; 

5) Pisanie: uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne proste struktury i 

słownictwo, potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny w 

zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów, może pisać teksty 

wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości, używa czasem 

nieprawidłowej pisowni i interpunkcji, dopuszczalne 3-4 błędy w zadaniach 

domowych, w zadaniach klasowych 74%-50% materiału poprawnie.  

6) Gramatyka i słownictwo: 

a)  potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i  złożonymi;                    

                   b) na ogół potrafi budować spójne zdania;  

                   c)  na ogół używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania;  

                   d) tylko czasami używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym.  

 

5.       Ocena dopuszczająca 

1) Częściowe zrozumienie tekstu, ubogie słownictwo, liczne błędy w wymowie i 

akcencie, mimo licznych błędów leksykalnych i gramatycznych zachowana jest 

komunikacja w ograniczonym zakresie, poprawna reakcja na proste pytania 

nauczyciela.  

2) Słuchanie: uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens i kilka 

kluczowych informacji różnorodnych tekstów i rozmów, potrafi wydobyć niedużą 

część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, potrafi czasami 

rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego potrafi rozróżnić niektóre dźwięki, potrafi 



zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub 

podpowiedzi.  

3) Mówienie: uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami; potrafi 

czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem popełniając wiele zauważalnych 

błędów, dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania 

myśli i idei, potrafi omawiać tematy codzienne, ale rzadko podejmuje tematy o 

charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym, rzadko próbuje w naturalny sposób 

zabierać głos w rozmowie, można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną 

trudnością, brak umiejętności samodzielnego nawiązania i prowadzenia rozmowy, 

która ogranicza się do reakcji na pytania i sugestie nauczyciela, ubogie 

słownictwo, błędy leksykalne i gramatyczne utrudniające w znacznym stopniu 

komunikację.  

4) Czytanie: uczeń w czasie samodzielnego czytania krótkiego tekstu potrafi znaleźć 

odpowiedź na uprzednio postawione pytanie (przy pomocy nauczyciela), potrafi 

wyodrębnić niektóre fakty, lecz nie potrafi rozgraniczyć informacji głównych od 

6drugorzędnych ani uogólnić głównej myśli komunikatu, w zakresie interpretacji 

czytanego komunikatu czasami potrafi poprawnie określić jego formę, tłumaczy 

tekst dosłownie; wymaga stymulacji połączonej ze szczegółową instrukcją 

postępowania, aby określić znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu.  

5) Pisanie: uczeń próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo, 

tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji, w zadaniu pisemnym zawiera niektóre 

istotne punkty ,może pisać teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej 

długości, używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji , liczne błędy 

w zadaniach domowych, które są systematycznie poprawiane w zadaniach 

klasowych 31%-49% materiału poprawnie.  

6) Gramatyka i słownictwo: 

a) potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych;  

                   b)  potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne;  

                   c) dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa;  

 

                 6. Ocena niedostateczna 
1) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych 

wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową i nawet przy 

pomocy nauczyciela nie jest w stanie podołać zadaniom o elementarnym stopniu 

trudności. Nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie słownictwa i 

gramatyki oraz sprawności językowych (tj. pisania, czytania, mówienia, słuchania) 

przewidzianych podstawą programową. Nie rozumie tekstu, nie zna 

podstawowych struktur gramatycznych i nie umie budować zdań, brak 

podstawowego słownictwa, wymowa uniemożliwiająca zrozumienie, brak 

umiejętności prowadzenia rozmowy i przekazywania informacji, brak poprawnej 

reakcji na postawione przez nauczyciela pytania, niemożność nawiązania 

kontaktu.  

2) Mówienie: brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i umiejętności 

budowania zdań, wymowa uniemożliwiająca zrozumienie, trudności w rozumieniu 

pytań i poleceń, brak podstawowego słownictwa.  

3) Czytanie: uczeń nie rozumie tekstu; nie potrafi znaleźć fragmentu dotyczącego 

odpowiedzi na pytanie, potrafi wyodrębnić tylko nieliczne fakty, ale nie rozumie 

treści większości komunikatu; próbuje dosłownie przetłumaczyć fragmenty tekstu, 

co znacznie utrudnia mu zrozumienie treści oraz spowalnia czytanie  



4) Pisanie: uczeń nie potrafi napisać krótkiego tekstu, tekst jest niespójny, nie na 

temat, brak mu organizacji, zeszyty przedmiotowe niestaranne, liczne błędy w 

zadaniach domowych, brak niektórych zdań, w zadaniach klasowych poniżej 31% 

materiału poprawnie.  

5) Gramatyka i słownictwo: 

a) ma problemy z opanowaniem struktur prostych i złożonych;  

                   b) potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne;  

                   c) dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa.  

                                                                            
 

 


