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WYMAGANIA EDUKACYJNE KONIECZNE DO  UZYSKANIA  POSZCZEGÓLNYCH
ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

Celujący

Uczeń  wyróżnia  się  zainteresowaniami  w  dziedzinie  języka  angielskiego.  Uczestnicy  w
konkursach i  olimpiadach językowych.  Samodzielnie tworzy wypowiedzi  ustne i  pisemne.
Czyta samodzielnie czasopisma dziecięce i młodzieżowe. Zakres słownictwa jest większy niż
przewiduje program nauczania.

Bardzo dobry

 Gramatyka  i  słownictwo:  uczeń potrafi  poprawnie  operować prostymi  strukturami.
Potrafi  budować  spójne  zdania.  Stosuje  szeroki  zakres  słownictwa  odpowiedni  do
zadania.  Używa poprawnie niektórych elementów słwnictwa o charakterze bardziej
złożonym.

 Słuchanie: uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnych tekstów i rozmów. Potrafi
zrozumieć  kluczowe  informacje  w  różnorodnych  tekstach  i  rozmowach.  Potrafi
wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi z łatwością
zrozumieć i zareagować na polecenia nauczyciela.

 Mówienie:  uczeń  potrafi  z  powodzeniem  przekazać  wiadomość.  Potrafi  mówić
spójnie,  bez  zawahań.  Posługuje  się  poprawnym  językiem,  popełniając  niewiele
błędów. Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. Można go
zrozumieć bez trudności.

 Pisanie: uczeń potrafi napisać poprawnie zdanie zawierające struktury i słownictwo.
W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej
długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Dobry

 Gramatyka  i  słownictwo:  uczeń  potrafi  poprawnie  operować  większością  prostych
struktur.  Potrafi  budować zdania  w większości  spójne.  Na ogół  używa szerokiego
zakresu  słownictwa,  odpowiedniego  do zadania.  Używa niedużej  ilości  elementów
słwnictwa o charakterze złożonym.

 Słuchanie: uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnych tekstów i rozmów.
Potrafi  zrozumieć  większość  kluczowych  informacji  i  przekształcić  je  w  formę
pisemną. Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.

 Mówienie:  uczeń przeważnie potrafi  z powodzeniem przekazać wiadomość.  Potrafi
mówić  spójnie,  z  lekkim wahaniem.  Posługuje się  w miarę  poprawnym językiem.
Dysponuje  zakresem  słownictwa  dla  wyrażania  myśli  i  idei.  Umie  zazwyczaj  w
naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zrozumieć bez trudności.



 Pisanie: uczeń potrafi zazwyczaj napisać spójne zdanie zawierające proste struktury i
słownictwo.  Pisze  teksty  na  ogół  dobrze  zorganizowane  i  spójne.  W  zadaniu
pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Używa przeważnie prawidłowej pisowni
i interpunkcji.

Dostateczny

 Gramatyka  i  słownictwo: uczeń potrafi  operować niektórymi  prostymi  strukturami.
Potrafi  budować  zdania  niekiedy  spójne.  Czasami  używa  zakresu  słownictwa,
odpowiedniego do zadania. Używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o
charakterze złożonym.

 Słuchanie:  uczeń  potrafi  zazwyczaj  zrozumieć  ogólny  sens  prostych  tekstów  i
rozmów. Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i
roamowach. Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę
pisemną. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.

 Mówienie:  uczeń  potrafi  z  powodzeniem  przekazać  wiadomość.  Potrafi  mówić
spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. Posługuje się częściowo poprawnym językiem,
popełnia  jednak  dużo  zauważalnych  błędów.  Umie  czasami  w  naturalny  sposób
zabierać głos w rozmowie. Zazwyczaj można go zrozumieć.

 Pisanie: uczeń próbuje napisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo. W
zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Używa czasem nieprawidłowej
pisowni i interpunkcji.

Dopuszczający

 Gramatyka i słownictwo: uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych
struktur.  Potrafi  budować zdania,  ale  przeważnie  niespójne.  Dysponuje  niewielkim
zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania.

 Słuchanie: uczeń potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i
rozmów. Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i
roamowach. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.

 Mówienie: uczeń czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami. Potrafi
czasem  mówić  spójnie,  ale  z  częstym  wahaniem.  Popełnia  wiele  zauważalnych
błędów.  Dysponuje  bardzo  ograniczonym  zakresem  słonictwa.  Rzadko  próbuje
zabierać głos w rozmowie. Zazwyczaj można go zrozumieć, ale z pewną trudnością.

 Pisanie:  uczeń  ma  trudności  z  napisaniem zdania  zawierającego  proste  struktury  i
słownictwo.  Tekst  bywa  spójny,  ale  brak  mu  organizacji.  W  zadaniu  pisemnym
zawiera  niektóre  istotne  ounkty.  Używa  w  większości  nieprawidłowej  pisowni  i
interpunkcji.



Niedostateczny –  wymagane  minimum  programowe  nie  zostało  opanowane.  Uczeń  nie
posiada podstawowej wiedzy z przedmiotu. Stosunek ucznia do przedmiotu jest lekceważący.
Uczeń nie wykazuje chęci do nauki i  pracy.  Uczeń nie jest  w stanie,  nawet przy pomocy
nauczyciela,  sprostać  najłatwiejszym  ćwiczeniom  językowym,  nie  zna  zasad  wymowy,
podstaw grapodstaw podstaw gramatyki i ortografii. Braki są nie do odrobienia.

II.  SPOSOBY  I  CZĘSTOTLIWOŚĆ  SPRAWDZANIA  OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA ILOŚĆ STOPNI
Sprawdziany Co najmniej 2
Kartkówki Około 2
Odpowiedzi ustne Co najminej 1
Praca domowa Co najminej 1
Zeszyt ćwiczeń Co najminej 1
Zeszyt przedmiotowy Co najminej 1
Praca na lekcji Indywidualnie
Aktywność na lekcji Indywidualnie
Czytanie Co najminej 1

- sprawdziany będą po każdym rozdziale i będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem

- na lekcjach języka angielskiego przeprowadzane będą kartkówki co 3.4 lekcje, które trwać
będą do 15 minut

- co kilka lekcji oceniane będą odpowiedzi ustne

- praca domowa będzie sprawdzana na każdej lekcji

- zeszyt przedmiotowy będzie oceniany raz w semestrze

- oceniana będzie również praca na lekcji – w grupach oraz samodzielna

- za aktywność na lekcji będzie można otrzymać „plus” – za cztery „plusy” uczeń otrzymuje
ocenę bardzo dobrą.

III. TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ
OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 

Uczeń,  ubiegający  się  o  podwyższenie  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  języka
angielskiego zobowiązany jest do pisemnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności.



Zadania  dostosowane są do  poziomu wiedzy i  umiejętności  określonych  w wymaganiach
edukacyjnych na stopień o jaki ubiega się uczeń.

Czas trwania testu – godzina lekcyjna

O terminie sprawdzianu w formie testu nauczyciel informuje ucznia w formie ustnej a rodzica
pisemnie  poprzez  zeszyt  kontaktów  z  rodzicami  (dzienniczek  ucznia)  lub  w  zeszycie
przedmiotowym.   Oceniana  praca  ucznia  przechowywana  jest  w dokumentacji  szkolnej  a
informacja o wyniku testu odnotowana zostaje w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie
korespondencji z rodzicami (w dzienniczku ucznia).

IV. KONTRAKT Z UCZNIAMI

1. Sprawdziany  z  języka  angielskiego  będą  zapowiadane  z  tygodniowym
wyprzedzeniem i wpisem do dziennika i będą trwały 45 minut.

2. Jeśli uczeń będzie  w dniu sprawdzianu nieobecny z usprawiedliwionej przyczyny,
wówczas  uczeń  powinien  napisać  go  w  przeciągu  dwóch  tygodni  od  dnia
przyjścia.

3. Uczeń  może  poprawić  stopień  niedostateczny  ze  sprawdzianu  w  ciągu  dwóch
tygodni od dnia wyników.

4. Kartkówki będą odbywać się co 3,4 lekcje i będą trwać do 15 minut

5. Kartkówki  nie  będą  zapowiadane i  obejmować  będą  wiadomości  z  ostatnich  3
lekcji.

6. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

7. Na lekcjach stosowany będzie system plusów i minusów, 4 plusy to ocena bardzo
dobra, 4 minusy to ocena niedostateczna.

8. Plus można otrzymać za aktywność i pracę na lekcji lub pracę domową.

9. Minus może otrzymać uczeń, który nie bierze udziału w lekcji, nie ma zeszytu,
książki/zeszytu ćwiczeń lub pracy domowej.

10. Podstawą do klasyfikacji ucznia i wystawienia oceny semestralnej jest uzyskanie
przez niego co najmniej 7 stopni.

11. Procentowa skala oceniania sprawdzianów:

0%  - 29% niedostateczny

30% - 49% dopuszczający



50% - 69% dostateczny

70% - 89% dobry

90% - 100% bardzo dobry

Powyżej 100% celujący

V. OCENIANIE SEMESTRALNE, ROCZNE I KOŃCOWE

Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych poszczególnych obszarów oceniania ale nie
jest  średnią  arytmetyczną  tych  ocen.  Na  ocenę  ostateczną  z  języka  angielskiego,  prócz
wiadomości i umiejętności opanowanych przez ucznia objętych programem nauczania, mają
wpływ postawa i aktywność ucznia.

Ocena roczna i końcowa ustalana jest na podstawie ocen semestralnych obydwu semestrów.


