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I. Ocenie podlegają: 

- cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie 

- sprawności zintegrowane 

- gramatyka, słownictwo i wymowa 

- różne formy aktywności uczniów 

 

II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów 

1. Prace klasowe 

- obejmują partię materiału większą niż 3 ostatnie jednostki lekcyjne 

- są zapowiedziane i wpisane do dziennika (kolor czerwony) z tygodniowym wyprzedzeniem 

poprzedzone powtórzeniem, a zakończone omówieniem i poprawą w ciągu następnych 2 

tygodni 

- uczeń który nie uczestniczył w pracy kontrolnej lub uzyskał wynik niezadowalający ma 

prawo zaliczyć tę partię materiału w formie i terminie określonym przez nauczyciela 

- do poprawy pracy klasowej uczeń może podejść tylko raz 

 

2. Kartkówki 

- są bieżącą formą kontroli postępów ucznia 

- obejmują materiał nie szerszy niż 3 ostatnie jednostki lekcyjne 

- ich przewidziany czas trwania nie przekracza 15 minut 

 

3. Odpowiedzi ustne 

- stanowią bieżącą kontrolę postępów uczniów, obejmują zakres materiału z 3 ostatnich lekcji 

- podstawowym kryterium jej oceny jest zdolność komunikacyjna uczniów w j. angielskim, 

rozumienie pytań oraz swobodna komunikacja z nauczycielem 

 

4. Praca na lekcji 

- uczniowie podlegają ocenie również podczas zajęć lekcyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem komunikatywności choć nie jest to jedyny wyznacznik brany pod uwagę 

przy wystawianiu oceny za aktywność, która może obrać np. formę pisemną 

 

5. Czytanie 



- oceniane jest płynne i poprawne co do wymowy odczytanie tekstu z uwzględnieniem 

znaków interpunkcyjnych  

- oceniane jest również rozumienie tekstu 

 

6. Prace pisemne 

- są to krótkie wypowiedzi pisemne np. listy, opisy miejsc, ludzi itp. 

- prace te sprawdzają umiejętności uczniów w zakresie budowania krótkich wypowiedzi 

pisemnych oraz ich zdolność do wyrażania i obrony własnej opinii, a także opisywania 

rzeczywistości 

 

7. Prace domowe 

- uczniowie ponadto pracują w domu, tematyka tej pracy to zwykle rozwinięcie kwestii 

poruszanych na lekcji 

- praca domowa może przyjąć formę ćwiczenia gramatycznego wykonywanego w zeszycie 

przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń, ale także wypracowania, plakatu, projektu, itp. Może 

mieć też formę ustną – przygotowanie wypowiedzi, dialogu itp. 

 

8. Zeszyt przedmiotowy* 

Uczeń ma obowiązek prowadzić systematycznie zeszyt przedmiotowy, szczególnie w 

obszarze dotyczącym prac domowych i ćwiczeń lekcyjnych. Uczeń ma prawo do 

sporządzania w zeszycie przedmiotowym wszelkich notatek (nie podawanych przez 

nauczyciela) o ile dotyczą one poruszanych zagadnień. W zeszycie przedmiotowym 

odnotowywane są niektóre oceny – np. za odpowiedź ustną, które to oceny muszą być 

podpisywane przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

*Uczeń nie uzyskuje oceny za zeszyt przedmiotowy lecz jeżeli wygląda on nieestetycznie lub 

prowadzone przez ucznia notatki są nieczytelne (szczególnie prace domowe) może zostać 

poproszony przez nauczyciela o przepisanie fragmentu lub założenie nowego zeszytu. 

Jeżeli nauczyciel stwierdzi, niesamodzielność pracy ucznia, wówczas otrzymuje on ocenę 

niedostateczną.  

 

9. Przygotowanie do lekcji 

Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, 

które nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym. Przez nieprzygotowanie do lekcji 

rozumiemy: brak pracy domowej, brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zeszytu 

przedmiotowego, niegotowość do odpowiedzi. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed 

rozpoczęciem lekcji, po sprawdzeniu obecności. Z możliwości zgłoszenia nieprzygotowania 

uczeń nie może skorzystać na lekcjach, na które zaplanowana została całogodzinna praca 

klasowa lub sprawdzian, o których to planach uczniowie zostali wcześniej (na poprzednich 

lekcjach) poinformowani. 

Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje za każde kolejne ocenę 

niedostateczną i/lub uwagę negatywną. 

 

 

 



III. Procentowa skala oceniania: 

Jeśli zaplanowane formy kontroli pracy i osiągnięć edukacyjnych ucznia uwzględniają 

możliwość oceny na podstawie liczby uzyskanych punktów, to ocena kształtuje się wg 

zasady: 

 

   0- 30% - niedostateczny 

   31-50%- dopuszczający 

   51-70%- dostateczny 

   71-90%-dobry 

   91-95%- bardzo dobry 

   95-100%- celujący)  

 

IV. Kryteria wystawiania oceny śródrocznej i końcoworocznej 

Ocenę śródroczną oraz końcoworoczną wylicza się wg średniej ważonej, gdzie oceny za 

wybitne osiągnięcia, szczególnie w konkursach na szczeblu przynajmniej gminnym oraz 

oceny za sprawdziany (całogodzinne) mają wagę 2, inne zapowiedziane prace pisemne i 

oceny z kartkówek, prac domowych, z odpowiedzi ustnej itp. mają wagę 1. 

*Uczeń który nie był w szkole w dniu pisania zapowiedzianego sprawdzianu bądź pracy 

klasowej, ma obowiązek podejścia do sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela, tj. w ciągu 2 tygodni od dnia ponownego pojawienia się ucznia w szkole po 

wspomnianej nieobecności. W przeciwnym wypadku uzyskuje ocenę niedostateczną. Reguła 

ta ma zastosowanie również w przypadku innych form zdobywania oceny np. z czytania.  

 

Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną z przedmiotu, ma obowiązek 

zaliczenia półrocza w formie i terminie o których poinformuje go nauczyciel.  

 

 

V. Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej 

Jeżeli uczeń/uczennica poinformuje nauczyciela (nie później niż tydzień przed wystawianiem 

ocen), że chce uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę śródroczną lub końcoworoczną, 

wówczas w wyznaczonych terminach pisze sprawdzian oraz podchodzi do odpowiedzi ustnej 

z materiału zawartego w wymaganiach na poszczególne oceny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.                    Ogólne kryteria ocen z języka angielskiego  

 

MÓWIENIE 

 

OCENA KRYTERIA OCEN 

 

 

Celująca 

-uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

-potrafi mówić spokojnie bez zawahań 

-posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów 

-dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli 

-umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

-można go zrozumieć bez trudności 

 

 

Bardzo dobra 

-uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

-mówi spokojnie, choć z lekkim wahaniem 

-posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy   

  zauważalne błędy 

-umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

-można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności 

 

 

Dobra 

-uczeń czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

-potrafi mówić spokojnie, ale z wyraźnym wahaniem 

-posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy   

  zauważalne błędy 

-dysponuje niewielkim zakresem słownictwa 

-można go zazwyczaj zrozumieć 

 

 

Dostateczna 

-uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami 

-rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie 

-potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem 

-rzadko posługuje się poprawnym językiem, popełnia wiele błędów 

-dysponuje ubogim zakresem słownictwa 

-można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością 

 

 

Dopuszczająca 

-uczeń rzadko potrafi przekazać wiadomość 

-nie potrafi mówić spójnie 

-rzadko posługuje się poprawnym językiem, popełnia wiele błędów 

-dysponuje bardzo ubogim zakresem słownictwa 

-trudno jest go zrozumieć 

 

Niedostateczna 

-uczeń jest niezrozumiały albo odpowiada całkowicie nie na temat 

-nie potrafi sformułować krótkich wypowiedzi 

-nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytania 

 

 

SŁUCHANIE 

 

OCENA KRYTERIA OCEN 
 

 

Celująca 

-uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

-potrafi zrozumieć kluczowe informacje w tekstach i rozmowach 

-potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę  



  pisemną 

-potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

-potrafi rozróżnić dźwięki 

-potrafi z łatwością zrozumieć polecenia mówiącego 

 

 

 

 

Bardzo dobra 

-uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych   

  tekstów i  rozmów 

-potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w tekstach i   

  rozmowach 

-potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je  

  w formę pisemną 

-potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

-potrafi rozróżnić dźwięki 

-potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

 

 

 

 

Dobra 

-uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych   

  tekstów i  rozmów 

-potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w tekstach i   

  rozmowach 

-potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je  

  w formę pisemną 

-potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

-potrafi rozróżnić większość dźwięków 

-potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

 

 

 

 

Dostateczna 

-uczeń czasem potrafi zrozumieć ogólny sens prostych   

  tekstów i  rozmów 

-potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w tekstach i   

  rozmowach 

-potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić   

  je w formę pisemną 

-rzadko potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

-potrafi rozróżnić niektóre dźwięki 

-potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może  

  potrzebować pomocy 

 

 

Dopuszczająca 

-uczeń bardzo rzadko potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens  

  prostych tekstów i  rozmów 

-potrafi czasem wydobyć kilka kluczowych informacji prostych  

  tekstach i rozmowach 

- rzadko potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

-potrafi czasem zrozumieć polecenia nauczyciela 

 

 

Niedostateczna 

-uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu prostych tekstów i  

  rozmów 

-nie potrafi wydobyć potrzebnych informacji  

-bardzo rzadko potrafi rozpoznawać uczucia i reakcje mówiącego 

-bez podpowiedzi nie potrafi zrozumieć poleceń nauczyciela 

 

CZYTANIE 

 
OCENA KRYTERIA OCEN 

 

Celująca 

-uczeń potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach 

-potrafi wybrać potrzebne informacje z tekstu 



-posługuje się poprawną intonacją i artykulacją 

-rozumie konstrukcję tekstu i potrafi uporządkować poprzestawiany tekst 

 

Bardzo dobra 

-uczeń przeważnie potrafi zrozumieć główne myśli w krótkich tekstach 

-zazwyczaj potrafi wybrać potrzebne informacje z tekstu 

-posługuje się przeważnie poprawną intonacją 

 

Dobra 

-uczeń zazwyczaj potrafi zrozumieć główne myśli w krótkich tekstach 

-potrafi odnaleźć dużą część odpowiednich informacji z tekstu 

-zazwyczaj posługuje się poprawną intonacją 

 

Dostateczna 

-uczeń czasami potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach 

-potrafi wybrać pewne istotne informacje z tekstu 

-posługuje się często właściwą intonacją 

-często bywa niezrozumiały 

 

Dopuszczająca 

-uczeń rzadko potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach 

-potrafi odnaleźć niewielką część kluczowych informacji z tekstu 

-rzadko posługuje się prawidłową intonacją 

-często bywa niezrozumiały 

 

Niedostateczna 

-uczeń nie rozumie najważniejszych myśli w tekstach 

-nie potrafi wybrać istotnych informacji z tekstów 

-posługuje się nieprawidłową intonacja 

-jest niezrozumiały 

 

 

 

PISANIE 

 
OCENA KRYTERIA OCEN 

 

 

Celująca 

-uczeń potrafi napisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo 

-potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 

-w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty 

-pisze tekst o odpowiedniej długości 

-używa poprawnej pisowni i interpunkcji 

 

 

 

Bardzo dobra 

-uczeń potrafi na ogół napisać zdania zawierające proste struktury i  

  słownictwo 

-pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne 

- 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 

 

 

Dobra 

-uczeń próbuje napisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo 

-potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny 

-w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów 

-zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej  

  długości 

-używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

 

 

Dostateczna 

-uczeń ma trudności z napisaniem zdania zawierającego proste   

  struktury i słownictwo 

-tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji 

-w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty 

-używa często nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 



 

 

Dopuszczająca 

-uczeń niekiedy potrafi tworzyć zdania zawierające proste struktury i  

  Słownictwo 

-tekst jest niespójny i brak mu organizacji 

-w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty 

-używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

Niedostateczna -tekst jest nie na temat albo błędy uniemożliwiają komunikację 

 

 

 


