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Przygotowanie do zajęć: 

Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt 

ćwiczeń, zeszyt ( w linię lub kratkę ) oraz przybory szkolne. Nieprzygotowanie się do zajęć 

(brak zadań domowych, niegotowość odpowiedzi) należy zgłaszać nauczycielowi na początku 

lekcji. Nieprzygotowanie można zgłaszać dwa  razy w semestrze. Każde kolejne skutkuje 

oceną negatywną. Uczeń, który nie posiadał podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu 

przedmiotowego zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących zadań i notatek na następną 

lekcję. Uczniowie nieobecni na lekcji również zobowiązani są do uzupełnienia brakujących 

zadań i notatek. 

 Na koniec każdego semestru przed wystawieniem oceny nauczyciel bierze pod uwagę 

systematyczność, odrabianie zadań dodatkowych, aktywne uczestniczenie w zajęciach,  

docenia zaangażowanie, stosunek do przedmiotu. 

 

Sprawności podlegające ocenie w klasach 4-8: 

- mówienie 

- czytanie 

- rozumienie tekstu czytanego 

- rozumienie ze słuchu 

- pisanie krótkiego tekstu 

- znajomość pisowni 

- znajomość struktur gramatycznych 

- znajomość słownictwa 

- umiejętność pracy w grupie (projekt) 

- aktywność na zajęciach 

- praca w domu 

- praca na lekcji 

- zadania dodatkowe 

 

Oprócz w/w form uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za udział w konkursie szkolnym, 

międzyszkolnym lub kuratoryjnym w zależności od szczebla. Uczeń nie otrzymuje oceny za 

sam udział w konkursie. 

 



Formy oceniania postępów ucznia w klasach 4-8: 

 rozmowy w parach lub małych grupach sprawdzające umiejętność komunikowania się 

w określonych sytuacjach – dwa razy w semestrze; 

 test sprawdzający umiejętność czytania, słuchania, pisania i znajomość gramatyki – po 

każdym rozdziale z podręcznika; 

 kartkówka – częstotliwość nieokreślona (dotycząca do trzech lekcji wstecz); 

 projekt – praca w grupie  

 aktywność – oceniana na koniec semestru na podstawie ilości zdobytych podpisów 

 praca w domu – sprawdzana około 2 - 3 razy w semestrze. 

 odpowiedź ustna 

 

 

 

Poprawianie ocen niekorzystnych: 

- uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej  z testu lub sprawdzianu (w formie 

wyznaczonej przez nauczyciela; poprawa oceny winna nastąpić w ciągu dwóch tygodni od 

daty oddania prac) w ustalonym wspólnie terminie 

 

 

Kryteria oceniania sprawdzianów i testów – system punktowy wg WSO 

Celujący: 100% + poprawnie wykonane zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu 

trudności;  

Celujący 100% i /lub zadanie dodatkowe ( decyzja nauczyciela)  

Bardzo dobry: 91- 100% 

Dobry: 75% - 90% 

Dostateczny: 50% - 74% 

Dopuszczający: 49% - 30% 

Niedostateczny: 29%-0% 

 

Zasady oceniania wypowiedzi ustnych: 

 

 ·Celem odpowiedzi ustnej jest sprawdzenie kompetencji komunikacyjnej, sprawności 

mówienia, rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych. 

 Odpowiedzi ustne odbywają się w języku angielskim. Jeśli temat tego wymaga w 

języku polskim. 

 Odpowiedzi ustne mogą odbywać się na każdej lekcji (są zamienne z kartkówką) i 

obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji (słownictwo, znajomość notatek z lekcji, 

informacje dodatkowe, zadania wykonane podczas zajęć, zadania wykonane w domu). 

 Uczeń może zostać poproszony o odpowiedź ustną na każdym etapie lekcji. 

 Oceny niedostateczne z odpowiedzi ustnych uczeń, jeśli wykazuje chęci może 

poprawić w terminie do jednego tygodnia. 

 

 



Kryteria oceniania prac pisemnych: 

ocena celująca – praca bezbłędna pod względem gramatycznym, leksykalnym 

i ortograficznym, zawierająca struktury wykraczające poza program nauczania; 

ocena bardzo dobra – praca poprawna pod względem gramatycznym, leksykalnym 

i ortograficznym; 

ocena dobra – praca na ogół poprawna, ewentualne błędy gramatyczne, leksykalne, 

czy ortograficzne nie mają znaczenia dla zrozumienia ogólnego sensu tekstu; 

ocena dostateczna – praca zawierająca nieliczne poważniejsze błędy gramatyczne, 

leksykalne lub ortograficzne; 

ocena dopuszczająca – praca zwiera liczne błędy świadczące o niepełnym opanowaniu 

materiału; 

ocena niedostateczna – praca zawierająca liczne błędy świadczące o niedostatecznym 

opanowaniu materiału; 

 

kryteria oceniania dyktanda: 

ocena celująca – praca bezbłędna i staranna; 

ocena bardzo dobra – 1-2 błędy w pisowni; 

ocena dobra – 3-4 błędy w pisowni; 

ocena dostateczna – 5-6 błędów w pisowni; 

ocena dopuszczająca – 7-8 błędów w pisowni; 

ocena niedostateczna – ponad 8 błędów w pisowni; 

 

kryteria oceniania aktywności: 

ocena bardzo dobra – jeżeli uczeń jest zawsze aktywny na lekcjach i zdobył co 

najmniej 10 plusów; 

ocena dobra – jeżeli uczeń jest często aktywny na lekcjach i zdobył co najmniej 

7 plusy za aktywność; 

ocena dostateczna – jeżeli uczeń jest czasami aktywny na zajęciach, ponadto zdobył 

4 plusy; 

ocena dopuszczająca – jeżeli uczeń jest mało aktywny i w ciągu semestru zdobył tylko 

2 plusy; 

ocena niedostateczna – jeżeli uczeń nie udzielał się w ogóle na lekcjach i nie zdobył 

żadnego plusa; 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który 

 opanował materiał danej klasy na ocenę bardzo dobrą, biegle opanował umiejętności 

czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim (na poziomie 

określonym w programie nauczania danej klasy); 

 jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp. (nie 

przekracza ustalonego limitu nieprzygotowań), starannie prowadzi zeszyt 

przedmiotowy, regularnie odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w 

zajęciach 

 potrafi w sposób samodzielny i twórczy formułować wypowiedzi ustne i pisemne, z 

wykorzystaniem wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa wykraczających poza 



zakres nauczania danej klasy; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w celu rozwiązania problemów 

teoretycznych i praktycznych z zakresu programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nowatorskie, a także rozwiązuje problemy wykraczające poza program 

nauczania danej klasy (np. uczeń wykonuje określoną liczbę pisemnych zadań 

dodatkowych, czyta zaakceptowaną przez nauczyciela lekturę i wykazuje się 

znajomością tej lektury) 

 reaguje na ustne komunikaty w języku angielskim, które nie były uprzednio 

zaplanowane i nie są opisane w podręczniku; samodzielnie udziela odpowiedzi 

poprawnej pod względem merytorycznym i gramatycznym; 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na różnych szczeblach 

lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który 

 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w 

danej klasie, 

 biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w 

języku angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy) 

 potrafi samodzielnie formułować wypowiedzi ustne i pisemne z wykorzystaniem 

wiadomości z dziedziny gramatyki i słownictwa z zakresu określonego przez program 

nauczania danej klasy; 

 jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp. (nie 

przekracza w znaczący sposób ustalonego limitu nieprzygotowań), starannie prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, regularnie odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w 

zajęciach; 

 reaguje na ustne komunikaty w języku angielskim, samodzielnie udziela odpowiedzi 

prawidłowej pod względem merytorycznym i gramatycznym; 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania oraz potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który 

 nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum 

programowym ; nie do końca biegle opanował umiejętności czytania, pisania, 



mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym 

programem nauczania w danej klasie) 

 wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgodnie z podanym modelem; 

 nie zawsze jest przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek (przekracza 

ustalony limit nieprzygotowań), nie zawsze odrabia zadania domowe; 

 stara się brać aktywny udział w zajęciach 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który 

 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym 

oraz rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 

 nie opanował w sposób biegły umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia 

ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym programem nauczania w 

danej klasie); 

 ma trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet jeśli korzysta 

przy tym z wypowiedzi modelowych; 

 reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty słowne z pomocą nauczyciela; 

 jest często nieprzygotowany do zajęć, często nie odrabia zadań domowych, ma braki 

jeśli chodzi o prowadzenie zeszytu przedmiotowego, jest mało aktywny na zajęciach. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który 

 ma braki w opanowaniu minimum programowego, które nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności z języka 

angielskiego w ciągu dalszej nauki; potrafi rozwiązywać problemy teoretyczne i 

praktyczne – typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

 ma braki, jeśli chodzi o umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze 

słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej 

klasy); 

 ma duże trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy 

korzysta z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela; 

 reaguje w sposób prawidłowy tylko na najprostsze komunikaty słowne; 

 jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć, bardzo często nie odrabia zadań 

domowych, zeszyt przedmiotowy prowadzi nieregularnie i niestarannie, przeważnie 

nie jest aktywny na zajęciach. 



Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 

 nie opanował wiadomości i umiejętności językowych określonych w minimum 

programowym; braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, a poza tym nie jest w stanie rozwiązać 

problemów o elementarnym stopniu trudności; 

 nie opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w 

języku angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy); 

 nie potrafi formułować wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z 

wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela; 

 

 

Waga oceny 

Lp.  Narzędzia oceniania  Waga  

1.  Sprawdziany/prace klasowe ( leksykalne, gramatyczne)  2  

 2. Sprawdziany kompetencji 2 

3.   Kartkówki 1 

4.  Odpowiedzi ustne  1  

5 Zajęcie miejsca w konkursach szkolnych i 

międzyszkolnych/olimpiadach 

 2 

6.  Zadanie domowe 1 

7. Praca na lekcji 1 

8.  Aktywność  2 

9.  Nieprzygotowanie do lekcji / brak zadania 1  

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej – zgodnie ze Statutem Szkoły 

 


