
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I.  Podstawa prawna 

Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 

1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (DZ.U. z 2018r., poz.996)
2. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  30  stycznia  2018  r.w  sprawie  podstawy  programowej

kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II

stopnia (dz.U. z 2018r., poz. 467)
3. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie 

II. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

1) Testy diagnostyczne – terminy testów diagnostycznych ustalane są na początku roku 

2)  Prace  klasowe  -  przeprowadzane  są  po  zakończeniu  każdego  działu  i  zapowiadane

z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Uznaje się, że prace klasowe są formami sprawdzania wiedzy

o dużym stopniu trudności. 

3) Sprawdziany – obejmują materiał z 3 ostatnich tematów lekcji, mogą trwać godzinę lekcyjną i są

zapowiadane tydzień wcześniej. Rozróżnia się dwa rodzaje sprawdzianów:

 sprawdzian  o  dużym  stopniu  trudności  –  zadania  wymagające  od  ucznia  nietypowego

zastosowania  wiedzy  i  umiejętności  np.  zagadnienia  gramatyczne,  zadania  na  środki

językowe  obowiązujące  na  egzaminie  maturalnym  na  poziomie  rozszerzonym,  zadania

otwarte

 sprawdzian o małym stopniu trudności  -  wymagające od ucznia typowego zastosowania

wiedzy  i  umiejętności,  np.  słownictwo,  krótka  wypowiedź  pisemna,  zadania  na  środki

językowe obowiązujące  na  egzaminie  maturalnym na  poziomie  podstawowym ,  zadania

zamkniętę

4)  Kartkówki  -  obejmują  materiał  z  ostatniego  tematu  lekcji  i  nie  muszą  być  wcześniej

zapowiedziane. Rozróżnia się dwa rodzaje kartkówek:

 kartkówki  o  dużym  stopniu  trudności  –  zadania  wymagające  od  ucznia  nietypowego

zastosowania  wiedzy  i  umiejętności,  np.  zagadnienia  gramatyczne,  zadania  na  środki

językowe  obowiązujące  na  egzaminie  maturalnym  na  poziomie  rozszerzonym,  zadania

otwarte

 kartkówki  o  małym  stopniu  trudności  –  zadania  wymagające  od  ucznia  typowego

zastosowania  wiedzy  i  umiejętności,  np.  słownictwo,  zadania  na  środki  językowe

obowiązujące na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym, zadania zamknięte
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5)  Prace  domowe  -  są  obowiązkowe  i  wykonywane  są  w  zeszytach  ćwiczeń  lub  zeszycie

przedmiotowym. 

6)  Wypowiedzi ustne - przynajmniej raz w półroczu uczeń może być poproszony do odpowiedzi

ustnej.  Zawsze obowiązuje znajomość materiału z 3-4 ostatnich tematów lekcji,  a w przypadku

lekcji powtórzeniowych z całego działu. Uczeń może zgłosić się sam do odpowiedzi. 

7)  Sprawność językowa - nauczyciel ocenia przynajmniej raz w półroczu kompetencje językowe

uczniów prezentowane na zajęciach lekcyjnych.

8) Aktywność na lekcji -  uczeń biorąc aktywny udział w lekcji uzyskuje „plusy” (aktywność na

lekcji, prace o małym stopniu trudności, dodatkowe proste zadania nieobowiązkowe). Po uzyskaniu

5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry.

W przypadku niewykonywania pracy zadanej na lekcji,  brak lub niedokończoną pracę domową,

brak notatek z lekcji lub rażących braków w wiadomościach, które uniemożliwiają pracę na lekcji

uczeń otrzymuje „minus”. Otrzymanie 3 minusów skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

9)  Prace  dodatkowe. Nauczyciel  może  zlecić  uczniowi  wykonanie  pracy  dodatkowej

w  różnorodnych  formach:  wykonanie  pomocy  naukowych  do  pracowni,  wykonanie  i

przedstawienie prezentacji  multimedialnej,  plakatu,  projekt  itp.  Uczeń może zgłosić  się  sam do

wykonania pracy dodatkowej. 

10) Udział w konkursach, olimpiadach - oceniany w zależności od uzyskanych wyników.

III. Kryteria oceniania 

1)  Progi  procentowe przy ocenianiu  prac klasowych,  sprawdzianów i  kartkówek dla ocen

wystawianych od 15 września 2017r.

0-39%   1

40-44% 2-

45-49% 2

50-54% 2+

55-59% 3-

60-65% 3

66-70% 3+

71-75% 4-

76-80% 4

81-85% 4+

86-90% 5-

*91-94% 5
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95-98% 5+

99-100% 6
* Przy kartkówkach stosujemy próg-  od 91% - 100% - 5. ( nie ma oceny celującej).

2) Wypowiedzi pisemne na poziomie podstawowym są oceniane według kryteriów maturalnych:

 treść: od 0 do 4 punktów 

 spójność i logika: od 0 do 2 punktów, 

 zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 2 punktów, 

 poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 2 punktów, 

Razem uczeń może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Punkty te następnie są przeliczane

na ocenę według skali ocen.

3) Wypowiedzi pisemne na poziomie rozszerzonym są oceniane według kryteriów maturalnych:

 zgodność z poleceniem: od 0 do 5 punktów, 

 spójność i logika: od 0 do 2 punktów, 

 zakres środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 3 punktów, 

 poprawność środków leksykalno-gramatycznych: od 0 do 3 punktów, 

Razem uczeń może otrzymać maksymalnie 13 punktów. Punkty te następnie są przeliczane

na ocenę według skali ocen. 

4) Wypowiedzi ustne są oceniane według kryteriów maturalnych:

  sprawność  komunikacyjna:  od  0  do  6  punktów,  oceniana  w  każdym  zadaniu  osobno

(maksymalnie 18 punktów) 

 zakres  środków  leksykalno-gramatycznych:  od  0  do  4  punktów,  oceniany  w  całej

wypowiedzi zdającego 

 poprawność  środków  leksykalno-gramatycznych:  od  0  do  4  punktów,  oceniana  w  całej

wypowiedzi zdającego 

 wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego 

 płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego. Razem

uczeń  może  otrzymać  maksymalnie  30  punktów.  Punkty te  następnie  są  przeliczane  na

ocenę według skali ocen.

Powyższe  kryteria  są  szczegółowo  opisane  w  Informatorze  o  egzaminie  maturalnym  z  języka

angielskiego od roku szkolnego 2014/2015, strony 12-15, dostępnym na stronie www.cke.gov.pl. 

5) Nauczyciel stawia ocenę półroczną/roczną uwzględniając następujące przedziały średniej ocen

bieżących:

1,75  – 2,6  - dopuszczający
2,61 – 3,6 - dostateczny
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3,61 – 4,49 - dobry
od 4,5 – 5,0 -  bardzo dobry
powyżej 5,0  - celujący *

*Ocenę  celującą  może  otrzymać  uczeń,  który  uzyskał  średnią  ważoną  powyżej  5,0  i  spełnił

przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- uzyskiwał oceny celujące z prac pisemnych,

- wykazał się osiągnięciami w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,

- systematycznie wykonywał zadania wykraczające poza podstawę programową.

6) Dla poszczególnych ocen bieżących przyjmuje się następującą wagę :

Forma sprawdzająca: Waga:
praca klasowa 3
test diagnostyczny/próbna matura pisemna 3
próbna matura ustna 3
sprawdzian 2

odpowiedź ustna 2
sprawność językowa 2

kartkówka 1

praca domowa 1
aktywność 1
inne (w zależności od wkładu pracy ucznia) 1

2

3

7) Wymagania na poszczególne oceny

Ocena celująca (poziom wykraczający)

1) znakomite opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w sposób kreatywny w zakresie

wykraczającym poza program,

2) wypowiadanie własnego zdania, opinii, sądu,

3) uzasadnianie swojego zdania,

4) rozumienie tekstów czytanych i ze słuchu bez pomocy słownika,

5) reagowanie w swobodny sposób w sytuacjach dnia codziennego,

6) bezbłędne opanowanie zasad pisowni,

7) stosowanie dużej autonomii w uczeniu się.

Ocena bardzo dobra (poziom dopełniający)
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1) bardzo dobre  opanowanie  słownictwa i  struktur  gramatycznych w zakresie  programu danej

klasy,

2) umiejętne nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy,

3) wypowiadanie własnego zdania, opinii i ich uzasadnianie na podstawie przeczytanego tekstu lub

przerobionego zagadnienia tematycznego,

4) rozumienie tekstu czytanego i słyszanego przy minimalnym użyciu słownika,

5) stosowanie zasad poprawnej wymowy i pisowni,

6) stosowanie różnych technik uczenia się.

Ocena dobra (poziom rozszerzający)

1) popełnianie  nieznacznych  błędów  leksykalnych  i  gramatycznych  w  zakresie  programu

nauczania w danej klasie,

2) umiejętne nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy,

3) poprawne reprodukowanie tekstu, informacji,

4) rozumienie tekstu czytanego i ze słuchu ze sporadycznym użyciem słownika,

5) stosowanie  zasad  poprawnej  wymowy  i  pisowni  z  nie-licznymi  uchybieniami,  które  nie

zakłócają komunikacji,

6) stosowanie podstawowych strategii w zakresie samo-dzielnego uczenia się.

Ocena dostateczna (poziom podstawowy):

1) rozumienie oraz reprodukowanie tekstu o niskim stopniu trudności bez pomocy nauczyciela,

2) stosowanie słownictwa w zakresie podstawowym,

3) nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy w podstawowych sytuacjach dnia codziennego,

4) występowanie problemów z doborem właściwych słów,

5) występowanie zauważalnych braków w zakresie samodzielnego uczenia się.

Ocena dopuszczająca (poziom konieczny):

1) opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu wiedzy minimalnej,

2) ograniczanie wypowiedzi do podstawowych reakcji dnia codziennego,

3) samodzielne napisanie kilku zdań na podstawie omawianego tematu lekcji,

4) wykonywanie prostych ćwiczeń według podanego wzoru z pomocą nauczyciela,

5) reprodukowanie prostego tekstu z dopuszczalnymi błędami leksykalnymi i gramatycznymi,

6) stosowanie zasad wymowy i pisowni z licznymi uchybieniami,

7) brak występowania samodzielnych technik uczenia się.
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Ocena niedostateczna:

1) brak  umiejętności  wypowiadania  się  na  tematy  przewidziane  programem  szkolnym  nawet

z pomocą nauczyciela,

2) brak umiejętności zrozumienia wypowiedzi nauczyciela i koleżanek/kolegów,

3) brak umiejętności odpowiedzi na pytania lub odpowiedź w znacznym stopniu odbiegająca od

zadanego pytania,

4) występowanie bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur językowych,

5) występowanie bardzo licznych błędów językowych zakłócających komunikację,

6) brak występowania samodzielnych technik uczenia się.

8) Szczegółowe wymagania według sprawności językowych
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O
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A

Ń POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY

NIEDOSTATECZNY DOPUSZCZAJACY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

NISKI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY
STOPIEŃ

SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI
STOPIEŃ

SPEŁNIANIA
WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

W
IA

D
O

M
O

ŚC
I:

gr
am

at
yk

a 
i

le
ks

yk
a,

fo
ne

ty
ka

 i
or

to
gr

af
ia

Uczeń nie 
spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, 
tj. nie opanował 
podstawowej 
wiedzy i nie 
potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu 
trudności nawet 
z pomocą 
nauczyciela. 
Braki w 
wiadomościach i
umiejętnościach 
są na tyle 
rozległe, że 
uniemożliwiają 
mu naukę na 
kolejnych 
etapach.

Uczeń:
• zna 
ograniczoną 
liczbę bardzo 
podstawowych 
słów i wyrażeń
wprowadzonych
przez 
nauczyciela;
• popełnia liczne
błędy w ich 
zapisie i 
wymowie;
• zna proste, 
elementarne 
struktury 
gramatyczne 
wprowadzone 
przez 
nauczyciela;
• popełnia liczne
błędy 
leksykalno-
-gramatyczne 
we wszystkich 
typach zadań.

Uczeń:
• zna część 
wprowadzonych
słów i wyrażeń;
• popełnia sporo 
błędów w ich 
zapisie i 
wymowie;
• zna większość 
wprowadzonych
struktur 
gramatycznych;
• popełnia sporo 
błędów 
leksykalno-
-gramatycznych 
w trudniejszych 
zadaniach.

Uczeń:
• zna większość 
wprowadzonych
słów i wyrażeń,
• zwykle 
poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia;
• zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne;
• popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-
-gramatyczne.

Uczeń:
• zna wszystkie 
wprowadzone 
słowa i 
wyrażenia;
• poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia;
• zna i stosuje 
wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne;
• popełnia 
sporadyczne 
błędy 
leksykalno-
-gramatyczne, 
które zwykle 
potrafi 
samodzielnie 
poprawić.

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 
dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą i 
umiejętnościami 
wykraczającymi 
ponad te 
kryteria.
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R
E

C
E

P
C

J
A

Uczeń:
• rozumie 
niektóre dłuższe 
wypowiedzi 
w standardowej 
odmianie 
języka;
• z trudem 
nadąża za 
bardziej 
złożonymi 
wywodami w 
zakresie 
tematów 
zawartych w 
programie 
nauczania;
• rozumie 
niektóre 
wiadomości 
telewizyjne;
• rozumie 
ogólny sens 
filmów w 
standardowej 
odmianie 
języka;
• rozumie 
krótkie wpisy na
blogach;
• ma problemy 
ze 
zrozumieniem 
artykułów i 
reportaży 
dotyczących 
problemów 
współczesnego 
świata;
• rozwiązuje 
niektóre zadania
na słuchanie;
• w 
ograniczonym 
stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie.

Uczeń:
• częściowo 
rozumie dłuższe 
wypowiedzi 
w standardowej 
odmianie 
języka;
• raczej nadąża 
za bardziej 
złożonymi 
wywodami w 
zakresie 
tematów 
zawartych w 
programie 
nauczania;
• rozumie 
większość 
wiadomości 
telewizyjnych;
• częściowo 
rozumie filmy w
standardowej 
odmianie 
języka;
• rozumie w 
części niektóre 
dłuższe artykuły
i reportaże 
dotyczące 
problemów 
współczesnego 
świata;
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie.

Uczeń:
• rozumie 
większość 
dłuższych 
wypowiedzi 
w standardowej 
odmianie 
języka;
• nadąża za 
skomplikowany-
mi wywodami w
zakresie 
większości 
tematów 
zawartych w 
programie 
nauczania;
• rozumie 
większość 
wiadomości 
telewizyjnych i 
niektóre 
programy o 
sprawach 
bieżących;
• rozumie 
większość 
filmów w 
standardowej 
odmianie 
języka;
• na ogół czyta 
ze 
zrozumieniem 
artykuły i 
reportaże 
dotyczące 
problemów 
współczesnego 
świata, w 
których piszący 
prezentują 
określone 
stanowiska i 
poglądy;
• rozwiązuje 
poprawnie 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie, na 
ogół potrafi 
krótko uzasadnić
swoje 
odpowiedzi.

Uczeń:
• rozumie 
dłuższe 
wypowiedzi 
w standardowej 
odmianie 
języka;
• nadąża nawet 
za skompliko-
wanymi 
wywodami w 
zakresie 
tematów 
zawartych w 
programie 
nauczania;
• rozumie 
większość 
wiadomości 
telewizyjnych i 
programów o 
sprawach 
bieżących;
• rozumie 
większość 
filmów w 
standardowej 
odmianie 
języka;
• czyta ze 
zrozumieniem 
artykuły i 
reportaże 
dotyczące 
problemów 
współczesnego 
świata, w 
których piszący 
prezentują 
określone 
stanowiska i 
poglądy;
• rozumie 
współczesną 
prozę literacką;
• rozwiązuje 
poprawnie 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie, 
potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi.

8



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

P
R

O
D

U
K

C
JA

Uczeń:
• łączy 
wyrażenia w 
bardzo prosty i 
niezbyt spójny i 
logiczny sposób,
by opisywać 
przeżycia i 
zdarzenia, a 
także swoje 
marzenia, 
nadzieje i 
ambicje; 
• potrafi bardzo 
krótko objaśniać
własne plany; • 
potrafi bardzo 
prostymi 
zdaniami 
przekazać 
ogólny sens 
książek czy 
filmów;
• potrafi pisać 
bardzo proste i 
krótkie teksty na
znane tematy np.
SMS, życzenia, 
kartkę 
pocztową, 
e-mail i wpis na 
blogu;
• dłuższe 
wypowiedzi 
pisemne są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i 
niespójne;
• stosuje 
niewielki zakres 
słownictwa 
i struktur;
• popełnia liczne
błędy 
leksykalno-
-gramatyczne, 
które mogą 
zakłócać 
komunikację.

Uczeń:
• potrafi łączyć 
wyrażenia w 
dość prosty i nie
zawsze spójny i 
logiczny sposób,
by opisywać 
przeżycia i 
zdarzenia, a 
także swoje 
marzenia, 
nadzieje i 
ambicje; 
• potrafi bardzo 
krótko 
uzasadniać i 
objaśniać własne
poglądy i plany; 
• potrafi bardzo 
krótko 
relacjonować 
wydarzenia i 
opowiadać 
przebieg akcji 
książek czy 
filmów, opisując
własne 
wrażenia;
• potrafi pisać 
proste i krótkie 
teksty na znane 
tematy, np. 
notatkę, 
ogłoszenie,
zaproszenie, 
życzenia, 
wiadomość, 
SMS, kartkę 
pocztową, 
e-mail, 
historyjkę, list
prywatny, 
życiorys, CV, 
list 
motywacyjny, 
wpis na blogu; 
• popełnia sporo 
błędów 
leksykalno-
-gramatycznych,
które nie 
zakłócają jednak
komunikacji;
• nie zawsze 
stosuje styl 
wypowiedzi 
adekwatny do 
sytuacji.

Uczeń:
• potrafi łączyć 
wyrażenia w 
prosty i na ogół 
spójny i 
logiczny sposób,
by opisywać 
przeżycia i 
zdarzenia, a 
także swoje 
marzenia, 
nadzieje i 
ambicje; 
• potrafi krótko 
uzasadniać i 
objaśniać własne
poglądy i plany; 
• potrafi krótko 
relacjonować 
wydarzenia i 
opowiadać 
przebieg akcji 
książek czy 
filmów, opisując
własne 
wrażenia;
• potrafi pisać 
proste teksty na 
znane tematy np.
notatkę, 
ogłoszenie,
zaproszenie, 
życzenia, 
wiadomość, 
SMS, kartkę 
pocztową, 
e-mail, 
historyjkę, list
prywatny, 
życiorys, CV, 
list 
motywacyjny, 
wpis na blogu; 
• popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-
-gramatyczne, 
które nie 
zakłócają jednak
komunikacji;
• najczęściej 
stosuje formalny
lub nieformalny 
styl wypowiedzi
adekwatnie do 
sytuacji.

Uczeń:
• potrafi łączyć 
wyrażenia w 
prosty, spójny i 
logiczny sposób,
by opisywać 
przeżycia i 
zdarzenia, a 
także swoje 
marzenia, 
nadzieje i 
ambicje; 
• potrafi krótko 
uzasadniać i 
objaśniać 
własne poglądy i
plany; 
• potrafi 
relacjonować 
wydarzenia i 
opowiadać 
przebieg akcji 
książek czy 
filmów, opisując
własne reakcje i 
wrażenia;
• potrafi pisać 
proste teksty na 
tematy znane 
lub związane ze 
swoimi 
zainteresowania-
mi, np. notatkę, 
ogłoszenie,
zaproszenie, 
życzenia, 
wiadomość, 
SMS, kartkę 
pocztową, 
e-mail, 
historyjkę, list
prywatny, 
życiorys, CV, 
list 
motywacyjny, 
wpis na blogu; 
• popełnia 
sporadyczne 
błędy 
leksykalno-
-gramatyczne;
• stosuje 
formalny lub 
nieformalny styl
wypowiedzi 
adekwatnie do 
sytuacji.
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IN
T

E
R

A
K

C
JA Uczeń:

• z trudem radzi 
sobie w 
niektórych 
sytuacjach, w 
jakich można się
znaleźć w czasie
podróży po 
kraju lub 
regionie, gdzie 
mówi się danym
językiem; 
• bez 
uprzedniego 
przygotowania 
potrafi włączać 
się do rozmów 
na nieliczne 
znane tematy 
prywatne lub 
dotyczące życia 
codziennego 
(np. rodziny, 
zainteresowań, 
pracy);
• wypowiedź 
jest bardzo 
krótka – wyrazy 
lub 
równoważniki 
zdań;
• sporadycznie 
reaguje w 
formie bardzo 
krótkiego, 
prostego tekstu 
pisanego (np. 
wiadomość, 
SMS,
formularz, 
komentarz, wpis
na czacie / 
forum);
• dłuższe reakcje
pisemne są w 
znacznym 
stopniu 
nielogiczne i 
niespójne;
• popełnia liczne
błędy 
fonetyczne, 
leksykalne i 
gramatyczne, 
które zakłócają 
komunikację;
• nie 
dostosowuje 
stylu 
wypowiedzi do 
sytuacji oraz 
odbiorcy.

Uczeń:
• potrafi sobie 
radzić w części 
sytuacji, w 
których można 
się znaleźć w 
czasie podróży 
po kraju lub 
regionie, gdzie 
mówi się danym
językiem; 
• bez 
uprzedniego 
przygotowania 
potrafi włączać 
się do rozmów 
na znane tematy 
prywatne lub 
dotyczące życia 
codziennego 
(np. rodziny, 
zainteresowań, 
pracy, 
podróżowania i 
wydarzeń 
bieżących); 
• wypowiedź 
jest krótka –
równoważniki 
zdań lub zdania 
pojedyncze;
• potrafi 
zareagować w 
formie bardzo 
krótkiego 
prostego tekstu 
pisanego (np. 
wiadomość, 
SMS,
formularz, 
e-mail, 
komentarz, wpis
na czacie / 
forum);
• dłuższe reakcje
pisemne nie 
zawsze są 
logiczne i 
spójne;
• popełnia sporo 
błędów, ale nie 
zakłócają one 
komunikacji;
• podejmuje 
próby 
dostosowania 
stylu 
wypowiedzi do 
sytuacji oraz 
odbiorcy.

Uczeń:
• potrafi sobie 
radzić w 
większości 
sytuacji, w 
których można 
się znaleźć w 
czasie podróży 
po kraju lub 
regionie, gdzie 
mówi się danym
językiem; 
• potrafi – bez 
uprzedniego 
przygotowania –
włączać się do 
rozmów na 
większość 
znanych 
tematów 
prywatnych lub 
dotyczących 
życia 
codziennego 
(np. rodziny, 
zainteresowań, 
pracy, 
podróżowania i 
wydarzeń 
bieżących); 
• reaguje w 
formie prostego 
tekstu pisanego 
(np. wiadomość,
SMS, list 
prywatny,
formularz, 
e-mail, 
komentarz, wpis
na czacie / 
forum);
• wypowiedź 
jest w miarę 
spójna i 
logiczna;
• popełnia 
nieliczne błędy, 
które jednak nie 
zakłócają 
komunikacji;
• na ogół 
dostosowuje styl
wypowiedzi do 
sytuacji oraz 
odbiorcy.

Uczeń:
• potrafi sobie 
radzić w 
większości 
sytuacji, w 
których można 
się znaleźć w 
czasie podróży 
po kraju lub 
regionie, gdzie 
mówi się danym
językiem; 
• potrafi – bez 
uprzedniego 
przygotowania –
włączać się do 
rozmów na 
znane tematy 
prywatne lub 
dotyczące życia 
codziennego 
(np. rodziny, 
zainteresowań, 
pracy, 
podróżowania i 
wydarzeń 
bieżących);
• spontanicznie 
reaguje w 
formie prostego 
tekstu pisanego 
(np. wiadomość,
SMS, list 
prywatny,
formularz, 
e-mail, 
komentarz, wpis
na czacie / 
forum), a 
wypowiedzi są 
spójne i 
logiczne;
• popełnia 
sporadyczne 
błędy, które jest 
w stanie 
samodzielnie 
skorygować;
• dostosowuje 
styl wypowiedzi
do sytuacji oraz 
odbiorcy.
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M
E

D
IA

C
JA

Uczeń:
• w 
ograniczonym 
stopniu potrafi 
przekazać w 
języku 
angielskim 
informacje 
zawarte w 
materiałach
wizualnych (np. 
wykresach, 
mapach, 
symbolach, 
piktogramach) 
lub 
audiowizualnych
(np. filmach, 
reklamach);
• potrafi 
przekazać w 
języku 
angielskim 
nieliczne proste 
informacje 
sformułowane w
tym języku; 
• potrafi 
przekazać w 
języku 
angielskim treść 
nielicznych 
bardzo prostych 
informacji 
sformułowanych
w języku 
polskim; 
• potrafi 
przekazać w 
języku polskim 
niektóre 
informacje 
sformułowane w
języku 
angielskim;
• w 
ograniczonym 
stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 
transformacje i 
tłumaczenie 
fragmentów 
zdań.

Uczeń:
• częściowo 
poprawnie 
przekazuje w 
języku 
angielskim 
informacje 
zawarte w 
materiałach
wizualnych (np. 
wykresach, 
mapach, 
symbolach, 
piktogramach) 
lub 
audiowizualnych
(np. filmach, 
reklamach);
• potrafi 
przekazać w 
języku 
angielskim część
informacji 
sformułowanych
w tym języku; 
• potrafi krótko 
przekazać w 
języku 
angielskim część
informacji 
sformułowanych
w języku 
polskim; 
• potrafi 
przekazać w 
języku polskim 
dość liczne 
informacje
sformułowane w
języku 
angielskim;
• potrafi 
przedstawić 
publicznie w 
języku 
angielskim 
wcześniej 
przygotowany 
krótki, prosty 
materiał, np. 
prezentację - 
popełnia dość 
liczne błędy;
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
transformacje i 
tłumaczenie 
fragmentów 
zdań.

Uczeń:
• poprawnie 
przekazuje w 
języku 
angielskim 
informacje 
zawarte w 
materiałach
wizualnych (np. 
wykresach, 
mapach, 
symbolach, 
piktogramach) 
lub 
audiowizualnych
(np. filmach, 
reklamach);
• potrafi 
przekazać w 
języku 
angielskim 
większość 
informacji 
sformułowanych
w tym języku; 
• potrafi 
przekazać w 
języku 
angielskim 
większość 
informacji 
sformułowanych
w języku 
polskim; 
• potrafi 
przekazać w 
języku polskim 
większość 
informacji 
sformułowanych
w języku 
angielskim;
• potrafi 
przedstawić 
publicznie w 
języku 
angielskim 
wcześniej 
przygotowany 
dłuższy 
materiał, np. 
prezentację, film
• popełnia 
nieliczne błędy;
• rozwiązuje 
poprawnie 
większość zadań
na transformacje
i tłumaczenie 
fragmentów 
zdań.

Uczeń:
• potrafi 
przeprowadzić 
analizę 
materiałów
wizualnych (np. 
wykresów, map, 
symboli, 
piktogramów) 
lub 
audiowizualnych
(np. filmów, 
reklam) i 
przekazać w 
języku 
angielskim 
informacje w 
nich zawarte;
• potrafi streścić 
i przekazać w 
języku 
angielskim 
informacje 
sformułowane w
tym języku; 
• potrafi streścić 
i przekazać w 
języku 
angielskim 
informacje 
sformułowane w
języku polskim; 
• potrafi 
przekazać w 
języku polskim 
informacje
sformułowane w
języku 
angielskim;
• potrafi 
przedstawić 
publicznie w 
języku 
angielskim 
wcześniej 
przygotowany 
materiał, np. 
prezentację, 
film;
• rozwiązuje 
poprawnie 
zadania na 
transformacje i 
tłumaczenie 
fragmentów 
zdań.
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IV. Prawa i obowiązki ucznia na lekcji języka angielskiego

1) Nauczyciel  na  początku  roku  szkolnego  informuje uczniów o : 

a) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych śródrocznych  i 

rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  wynikających  z realizowanego programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach  i trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny klasyfikacyjnej 

(zgodnie z zapisem w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania w Statucie Szkoły)

2) Uczeń  zobowiązany  jest  mieć  na  lekcji  zeszyt  przedmiotowy,  podręcznik,  ćwiczenia

oraz inne materiały wymagane przez nauczyciela (ich brak zgłasza nauczycielowi przed lekcją).

3) Prace  klasowe,  sprawdziany,  zapowiedziane  kartkówki  są  obowiązkowe  co  oznacza,  że

obecność na zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności jest obowiązkowa.

4) Uczeń  nieobecny  na  teście  lub  pracy  klasowej  ma  obowiązek  napisania  w/w  prac

w innym terminie. 

a) Jeżeli nieobecność trwa do 3 dni sprawdzenie wiedzy ucznia odbywa się w pierwszym

dniu po przyjściu do szkoły.
b) W przypadku nieobecności powyżej 3 dni termin sprawdzenia wiedzy ucznia ustalany

jest w porozumieniu z nauczycielem.
c) Sprawdzenie  wiedzy  ucznia  reprezentującego  szkołę  na  zawodach  sportowych,

konkursach lub olimpiadach odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
d) W przypadku nieobecności  nieusprawiedliwionej  podwyższa  się  kryteria  oceniania  o

10%
e) Jeśli  uczeń uchyla  się  od nadrobienia  zaległości,  nauczyciel  sam wyznacza  termin  i

formę nadrobienia zaległości bez uprzedzania o tym ucznia, np. na pierwszej lekcji po

upływie umówionego terminu, na której uczeń jest obecny 

5)  Nieobecność  ucznia  w  trakcie  sprawdzianu  nauczyciel  odnotowuje  w  dzienniku

elektronicznym zapisem „0”

6) Uczeń ma prawo poprawić ocenę otrzymaną z zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych

w terminie do 2 tygodni od oddania sprawdzianu. 

7) Dla wszystkich uczniów piszących po raz pierwszy lub poprawiających pracę klasową ustala

się jeden termin pisania pracy.

8) Jeżeli  uczeń  podczas  pisemnego  sprawdzianu  wiedzy  i  umiejętności  korzysta

z niedozwolonych form pomocy (ściągi,  podpowiedzi,  telefon,  dyktafon i  inne  odtwarzacze

audio-video),  wówczas  otrzymuje  ocenę  niedostateczną,  bez  możliwości  jej  poprawienia,  w

komentarzu oceny nauczyciel wpisuje: praca niesamodzielna. 
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9) Każda planowana pisemna kontrola wiadomości (poza kartkówką) jest  zapowiadana z co

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, praca klasowa z całego działu lub test diagnostyczny

dwa tygodnie wcześniej) a informacja o nich zapisana w dzienniku lekcyjnym. 

10)Za brak  lub odpisywanie  zadań domowych oraz  oddanie  do oceny prac  nie  napisanych

samodzielnie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

11) Z przyczyn losowych (usprawiedliwionych)  uczeń może być nieprzygotowany do lekcji,

nieprzygotowanie  do  zajęć  musi  zgłosić  nauczycielowi  przed  lekcją.  Nieprzygotowanie  nie

dotyczy prac klasowych oraz zapowiedzianych sprawdzianów. 

12)Dwa  razy  w  półroczu  uczeń  może  być  nieprzygotowany  do  lekcji  z  przyczyn

nieusprawiedliwionych.  Nieprzygotowanie  uczeń  zgłasza  przed  lekcją  i   zostanie  ono

odnotowane w dzienniku. 

13)Nauczyciel  respektuje  zwyczaje  „szczęśliwy  numerek”  i  „dzika  karta”  nie  oceniając

wypowiedzi ustnych ucznia i przygotowania do lekcji, jednak uczeń musi być przygotowany do

lekcji  w  zakresie  podstawowym:  zobowiązany  jest  zawsze  posiadać  zeszyt  i  podręcznik.

„Szczęśliwy numerek”   i „dzika karta” nie zwalniają od pisania lub oddania do sprawdzenia

zapowiedzianych wcześniej prac lub sprawdzianów.

14)Nie ocenia się ucznia w bardzo trudnej sytuacji  losowej, po wcześniejszym uzgodnieniu

z wychowawcą i rodzicem/prawnym opiekunem ucznia lub samym uczniem.

15)Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości z

lekcji  na  lekcję.  Nauczyciel  zawsze  służy  radą  i  pomocą  oraz   może  sprawdzić

w uzgodnionym terminie stan wiadomości. 

16) Jeżeli frekwencja ucznia na lekcjach nie przekracza 50% i nauczyciel nie ma podstaw do

wystawienia  oceny  półrocznej/rocznej  wówczas  uczeń  nie  może  być  klasyfikowany

z  przedmiotu.  Na  wniosek  ucznia  a  za  zgodą  Rady  Pedagogicznej  uczeń  przystępuje  do

egzaminu klasyfikacyjnego. 

17)  Ocenę  półroczną  i  roczną   ustala  się  na  podstawie  wszystkich  ocen  bieżących

z uwzględnieniem ich wagi. 

18)  Oceny  półroczne  i  roczne  wystawione  przez  nauczyciela  na  podstawie  wcześniej

opracowanych  kryteriów  są  jawne  i  na  prośbę  ucznia  lub  rodziców/opiekunów  nauczyciel

uzasadnia swoją decyzję.
19)  Nauczyciel  ma  prawo  zawsze  podwyższyć  lub  obniżyć  ocenę  roczną  ,  niezależnie  od

średniej ważonej wskazanej przez dziennik elektroniczny.

20) Ocena końcowa w klasach I, II i III
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Aby otrzymać ocenę min. dopuszczającą z przedmiotu uczniowie klas I i II zobowiązani są do

zaliczenia min. 80% prac pisemnych o dużym stopniu trudności. 

21) Ocena końcowa w klasach IV

Uczniowie klas III, którzy przystępują do egzaminu maturalnego, są zobowiązani do zaliczenia

materiału klasy III  na min.  40% oraz w 70% materiału powtórzeniowego z całej  podstawy

programowej IV etapu edukacyjnego.

V.  Dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  dla  uczniów o  specjalnych  potrzebach

edukacyjnych

Praca  z  uczniem  zdolnym, czyli  takim,  który  przejawia  wysoki  poziom  zdolności  ogólnych

i  specjalnych  z  przedmiotu  polegać  będzie,  z  jednej  strony  na  przystosowaniu  metod  i  form

nauczania do możliwości intelektualnych ucznia, z drugiej zaś na motywowaniu go do większego

wysiłku intelektualnego poprzez udział w konkursach i olimpiadach. W pracy z uczniem zdolnym

nauczyciel będzie :

– wskazywał  dodatkowe źródła wiedzy,

– wprowadzał  metody projektu skłaniającej ucznia do samodzielnych poszukiwań, 

– skłaniał ucznia do wykorzystania  technologii informacyjnych jako źródła wiedzy i formy pracy,

– skłaniał ucznia do  twórczego  rozwiązywania problemów,

- motywował do udziału w konkursach i olimpiadach,

– powierzał uczniom zadania wykraczające poza standardy szkolne (np. samodzielne prowadzenie

części lub całości zajęć lekcyjnych).

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( posiadających orzeczenie lub opinię

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) oznaczać będzie dostosowanie form, metod pracy        i

środków  dydaktycznych  do  niepełnosprawności  lub  innych  przyczyn  trudności  w  uczeniu  się.

W następujący sposób:

1. Nauczyciel zapewnia uczniowi miejsce blisko siebie, aby wspomagać ucznia w czasie lekcji.

2. Nauczyciel prowadzi częste kontrole zeszytu w celu korekty błędów i uniknięcia utrwalania 

złych nawyków.

3. Prace pisemne oceniane są w szczególności za wartość merytoryczną, błędy ortograficzne nie 

zmieniające znaczenia słowa nie będą brane pod uwagę.

4. Uczeń nie musi pisać na tablicy lub czytać głośno na forum klasy w celu uniknięcia efektu 

spotęgowania stresu.

5. Ogranicza się ilość materiału do jednorazowego nauczenia się na pamięć.
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6. Uczeń otrzymuje więcej czasu na opanowanie określonego materiału leksykalnego 

podlegającego kontroli.

7. Nie wybiera się ucznia do odpowiedzi, jeśli sprawia on wrażenie „nieobecnego”

8. Podczas odpowiedzi ustnej nauczyciel cierpliwie czeka na odpowiedź, wspomaga wypowiedź 

ucznia pytaniami pomocniczymi i sugestiami.

9. Nauczyciel wzmacnia wiarę ucznia we własne siły podkreślając każdy najdrobniejszy sukces.

10. Uczeń z dysleksją rozwojową ma prawo do wybrania formy odpowiedzi: ustnej lub pisemnej.

11. Uczeń ma prawo do wydłużenia czasu przeznaczonego na pisanie sprawdzianu.

12. Uczniowie, którzy posiadają orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej                        

o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości są oceniani                           

z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel uczący jest zobowiązany zapoznać się                 

z zaleceniami poradni dotyczącymi sposobów sprawdzania  znajomości opanowania materiału 

dla poszczególnych uczniów oraz na ich podstawie zmodyfikować kryteria oceniania dla 

danego ucznia, a następnie zapoznać ucznia i jego rodziców z kryteriami oceniania mającymi 

zastosowanie w jego indywidualnym przypadku.

Opracowanie:
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