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Wymagania na poszczególne stopnie 

 Wymagania na poszczególne stopnie znajdują się w załączniku. 
Szczegółowe kryteria dotyczące oceniania 

Obszary podlegające ocenie Ocenie podlegają następujące sprawności językowe ucznia: 

- komunikowanie się (znajomość słownictwa, zasad fonetycznych i zasad 

gramatycznych), 

- rozumienie tekstu słuchanego, 

- czytanie ze zrozumieniem, 

- pisanie. 

Dodatkowo ocenie mogą podlegać: 

- zeszyt przedmiotowy 

- praca na lekcji (aktywność) 

- prace dodatkowe (projekty, ćwiczenia nadobowiązkowe itp.) 

- ćwiczenia (systematyczność prowadzenia, estetyka, kompletność 

notatek, czytelność), 

- zadania domowe, 

Sposoby sprawdzania osiągnięć 
ucznia  
 

a) Sprawdziany/testy godzinne zapowiadane są z tygodniowym 
wyprzedzeniem, wpisaniem terminu do dziennika oraz podaniem zakresu 
materiału. Nauczyciel omawia wyniki z uczniami nie później niż dwa 
tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu. 
    
b) Kartkówki obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji, nie wymagają 
wcześniejszej zapowiedzi i trwają max. 15 minut. 
Nauczyciel może przeprowadzić kartkówkę z określonej części materiału 
po wcześniejszym ustaleniu terminu. 
    
c) Odpowiedzi ustne obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji. Nauczyciel 
może zapytać ucznia z wcześniejszej partii materiału po wcześniejszym 
uzgodnieniu treści z uczniem. 
    
d) Projekty/referaty/prezentacje dodatkowe ucznia – oceniana jest 
zawartość merytoryczna, sposób prezentacji, kreatywność, 
samodzielność, korzystanie z różnych źródeł.     
    
e) Zadania domowe sprawdzane są na każdej lekcji (losowo jakościowo), 
a u wszystkich uczniów ilościowo. Nauczyciel ma prawo zrobić 
niezapowiedzianą kartkówkę lub zapytać z zadania domowego.   

  
    
f) Aktywność -  Punkty za aktywność (kreatywność i praca  na lekcji) 
notowane są w dokumentacji nauczyciela. Za uzyskane 10 pkt. uczeń 
otrzymuje każdorazowo ocenę bardzo dobrą.  
   
Prace pisemne (testy, sprawdziany) przechowywane są w dokumentacji 



nauczyciela. Na prośbę rodzica nauczyciel przekazuje uczniowi kopię 
sprawdzianu.    

Skala oceniania prac pisemnych 
(zgodnie ze statutem) 

0-33% niedostateczny 
34-49% dopuszczający 
50-75% dostateczny 
76-89% dobry 
90-96% bardzo dobry 
97-100% celujący 
 

Zasady poprawiania ocen  
 

Uczeń ma prawo poprawić każdy stopień. W semestrze uczeń może 
poprawić jedną ocenę ze sprawdzianu oraz dwie inne oceny. Poprawa jest 
dobrowolna, odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

Ustalenia dodatkowe a) Minimalna ilość ocen w okresie - 7 
b)Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej, usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole. Brakujący  materiał należy uzupełnić w terminie 

ustalonym z nauczycielem. 

c) Uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt i ćwiczenia w terminie 

ustalonym z nauczycielem, jeśli z powodu nieobecności nie posiada 

notatek. 

d) „Np”- nieprzygotowanie do lekcji lub „bz” – brak zadania uczeń zgłasza 

na początku danej lekcji. Ilość np/bz: 

 2np i 2bz / okres. 

Przywilej zgłaszania np/bz nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, 

kartkówek i zajęć na 3 tygodnie przed końcem okresu. W przypadku gdy 

uczeń nie zgłosi np w odpowiednim czasie lub gdy limit braków zostanie 

wyczerpany, nauczyciel ma prawo wpisać ocenę niedostateczną. W 

przypadku nie wykorzystania żadnego np. oraz bz. uczeń otrzymuje 

ocenę bdb. na koniec okresu. 

e) U ucznia z dysortografią nie ocenia się poprawności ortograficznej. 

f) w przypadku ucznia z opinią/orzeczeniem dostosowuje się wymagania 

edukacyjne do zaleceń zawartych w opinii/orzeczeniu.   

 
Ustalenie śródrocznej  
i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

Ocena na I okres i koniec roku wystawiana jest z ocen bieżących. Do 
oceny końcowej brana jest pod uwagę również ocena z I okresu. 

 
 Warunki i tryb uzyskania wyższej 
niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę 

klasyfikacyjną, jeżeli opanował wiadomości i umiejętności określone 

wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie, a ponadto spełnia 

poniższe warunki: 

- wykazuje się systematyczną i aktywną pracą na lekcji, co potwierdzone 

jest punktami w dokumentacji nauczyciela 

- pracuje regularnie (jest zawsze przygotowany do zajęć) 

- nie uchyla się od zadań dodatkowych (dla chętnych) 

 

Jeżeli uczeń nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną 

z języka angielskiego, zgłasza nauczycielowi pisemnie zastrzeżenia do 2 

dni od dnia ustalenia przewidywanej oceny. Nauczyciel rozpatruje, czy 

uczeń spełnił podane wyżej warunki na wyższą ocenę i podejmuje decyzję 

o podniesieniu oceny o stopień lub oddaleniu zastrzeżeń. W przypadkach 

spornych, przeprowadza się sprawdzenie wiedzy i umiejętności (zgodnie z 

ustaleniami zawartymi w statucie szkoły).   

Brzeszcze, dn. 04.09.2017   


