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I. Zasady ogólne  

  

1. Kryteria oceniania z języka angielskiego są zgodne ze Statutem Szkoły.  

2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania 

uwzględniającego tę podstawę.   

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.  

4. O zakresie wymagań edukacyjnych i kryteriach oceniania nauczyciel informuje uczniów (a za ich pośrednictwem rodziców) na pierwszej 

lekcji języka angielskiego.  

5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

(m.in. na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).  

6. Ocenianie ma za zadanie umożliwić:  

a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia,  

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, rozwijaniu uzdolnień, pokonywaniu trudności, 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  

  

II.  Sposoby sprawdzania postępów i umiejętności uczniów  

  

1. Przy ocenie wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia oceniane są:  

a. prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki),  

b. wypowiedzi ustne,  

c. pisemne prace domowe,  

d. aktywny udział w zajęciach (oceniany regularnie lub raz w półroczu),  

e. osiągnięcia uczniów w konkursach językowych,  

f. dodatkowe nieobowiązkowe prace dla chętnych uczniów.  

 



2. Kryteria oceny prac pisemnych:  

 100%    uzyskanych punktów – celujący,  

  99% - 91%  uzyskanych punktów – bardzo dobry,  

   90 – 75%  uzyskanych punktów – dobry,  

   74 – 51%  uzyskanych punktów – dostateczny,  

   50 – 30% uzyskanych punktów – dopuszczający,  

   29 – 0% uzyskanych punktów – niedostateczny,  

 

3. Uzyskane oceny i ocenione prace pisemne są jawne. Na prośbę ucznia lub jego opiekunów prawnych podlegają one uzasadnieniu.  

4. Prace pisemne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów i obejmują:  

a. prace klasowe – 45 minut – obejmujące gramatykę, słownictwo i komunikację, zapowiedziane i pisane do dziennika elektronicznego 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,  

b. sprawdziany – do 30 minut – z materiału bieżącego  obejmującego maksymalnie 5 tematów lekcji, zapowiedziane co najmniej 3 dni 

wcześniej,  

c. kartkówki – do 15 minut – niezapowiedziane lub zapowiedziane, obejmujące materiał z maksymalnie 3 jednostek lekcyjnych,   

5. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów mogą być poprawione w ciągu 2 tygodni od dnia oddania ich przez nauczyciela. Oceny z kartkówek 

nie są poprawiane.  

6. Nauczyciel ustala formę poprawy (ustną lub pisemną).  

7. Uczeń może poprawiać daną pracę klasową lub sprawdzian tylko raz; poprawianie jest dobrowolne i musi odbyć się w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem (w ciągu 2 tygodni od daty oddania uczniowi sprawdzonej pracy).  

8. Jeżeli uczeń nie napisał pracy klasowej lub sprawdzianu w pierwszym terminie, to powinien to uczynić z uczniami piszącymi poprawę. W 

przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się, nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi sprawdzić w formie ustnej lub pisemnej zakres materiału 

przewidziany na pracy klasowej lub sprawdzianie.  

9. Stopień uzyskany podczas poprawy wpisywany jest do dziennika obok pierwszego stopnia, a pod uwagę brana jest średnia obu tych ocen.  

10. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje 

samodzielności pracy, co może być podstawą do ustalenia oceny negatywnej.  

11. Niesamodzielność wykonania pracy domowej jest podstawą do otrzymania oceny niedostatecznej.  

12. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić cząstkową ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak 

lub źle wykonana praca nie może być podstawą do oceny niższej od wymienionych.  

13. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen bieżących, a ocenę roczną na podstawie oceny śródrocznej u ocen bieżących z II półrocza.  

14. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna w klasach 1-3 SP jest oceną opisową, a w pozostałych klasach nie może być niższa niż średnia 

ważona wyliczona w dzienniku elektronicznym.  



15. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych nauczyciel bierze również pod uwagę inne kryteria zawarte w Statucie Szkoły w § 64 ust. 11 (m.in.: 

umiejętność  

pracy w grupie, pomoc koleżeńska, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, stosunek ucznia do przedmiotu).  

 

 

  

III.  Nieprzygotowanie do zajęć.  

  

1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 2 razy w półroczu. Jest on wówczas zwolniony z prezentacji pracy domowej, odpowiedzi 

ustnej i niezapowiedzianej kartkówki.  

2. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie zaraz na początku lekcji, w przeciwnym razie nauczyciel ma prawo nie uwzględnić nieprzygotowania.  

3. „Szczęśliwy numerek” daje uczniowi uprawnienia takie, jak w przypadku nieprzygotowania do lekcji.  

4. Za brak przygotowania do pracy na lekcji (brak podręcznika, ćwiczeniówki, zeszytu lub innych określonych przez nauczyciela pomocy) 

uczeń może  

otrzymać ujemny punkt z zachowania, zgodnie z regulaminem punktowego systemu oceniania zachowania.  

  

IV.  Diagnoza umiejętności uczniów  

  

1. Po klasie 3 SP może być przeprowadzany test diagnozujący poziom opanowania umiejętności językowych uczniów i na tej podstawie, w 

przypadku klas dzielonych na grupy, uczniowie klas 4 zostają przyporządkowani do grup zróżnicowanych pod względem poziomu.  

  

2. W przypadku braku testu poziomującego, podziału na grupy dokonuje nauczyciel uczący na podstawie ocen końcowo- rocznych z języka, a 

także po konsultacji z zespołem przedmiotowym oraz Dyrekcją szkoły.  

  

3. Na koniec roku szkolnego, po konsultacji z nauczycielem z grupy równoległej i po naradzie w zespole przedmiotowym, biorąc pod uwagę 

postępy ucznia, bądź ich brak, uczeń może zostać przeniesiony do grupy równoległej z języka angielskiego. Przeniesienie odbywa się za 

wiedzą i zgodą Dyrekcji Szkoły. Nauczyciel informuje o tym ucznia, jego rodziców i wychowawcę, w razie potrzeby uzasadniając pisemnie 

decyzję. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być przeniesiony do innej grupy po I półroczu roku szkolnego.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen  

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. 

Oznacza to, że uczeń nie opanował podstawowej wiedzy oraz nie posiada podstawowych umiejętności określonych w 

nowej podstawie programowej. Tym samym nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z 

pomocą nauczyciela, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.  
 

  

  OCENA  

NIEDOSTATECZN 

A  

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA  

OCENA DOSTATECZNA  OCENA DOBRA  OCENA BARDZO 

DOBRA  

 OCENA 

CELUJĄCA  

Znajomość środków  

językowych  

(leksykalnogramatycznych)  

Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą.  

• zna ograniczoną 

liczbę podstawowych  
słów i wyrażeń,  

  

• popełnia liczne 

błędy  

w ich zapisie i wymowie,  

  

• zna proste, 

elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela,  

  

• popełnia liczne 

błędy  

leksykalnogramatyczne 

we wszystkich typach 

zadań,  

• zna część 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń,  

  

• popełnia sporo  

błędów w ich zapisie i  

wymowie,  

  

• zna większość  

wprowadzonych struktur 
gramatycznych,  

  

  

• popełnia sporo 

błędów 

leksykalnogramatycznych 

w trudniejszych 

zadaniach,  

• zna większość 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń,  

  

• zwykle 

poprawnie je  

zapisuje i wymawia,  

  

  

• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne,  

  

  

  

• popełnia 

nieliczne błędy 

leksykalnogramatyczne,  

• zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia,  

  

• poprawnie je 

zapisuje  

i wymawia,  

  

  

• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne,  

  

  

  

• popełnia 

sporadyczne błędy 

leksykalnogramatyczne, 

które zwykle potrafi 

samodzielnie poprawić,  

•  

  

•  

uczeń spełnia 
wszystkie 
kryteria na 
ocenę bardzo 
dobrą,  

bezbłędnie 

rozumie teksty  

pisane              i 
mówione (na 
odpowiednim dla 
ucznia  

poziomie),  

  

wykazuje się 
poprawnością 
językową  w 
mowie i w 
piśmie 
(intonacja, 
wymowa,  



Rozumienie wypowiedzi  Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą.  

• rozumie 

polecenia nauczyciela,  
  

• nie rozumie wielu 
zwrotów dnia  

codziennego,  

  

• ma trudności ze 

zrozumieniem tekstu  

• rozumie polecenia 

nauczyciela,  
  

• rozumie dosyć 
dużo zwrotów dnia  

codziennego,  

  

• częściowo 

rozumie ogólny sens 

tekstu  

• rozumie polecenia 

nauczyciela,  
  

• rozumie wiele 
zwrotów dnia  

codziennego,  

  

• rozumie większość 

tekstu słuchanego lub  

• rozumie polecenia 

nauczyciela,  
  

• rozumie zwroty 
dnia codziennego,  

  

  

• rozumie tekst 

słuchany lub czytany i  

•  

  

•  

struktury 
gramatyczne),  

swobodnie 

wypowiada się 

na tematy 

związane          

słuchanego lub 
czytanego, z trudem 
odnajduje proste 
informacje szczegółowe, 
pomimo pomocy 
nauczyciela - w 
ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania, 
rozumie  
pojedyncze słowa,  

  

• ma trudności w  

słuchanego lub 
czytanego i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje w 
nim proste informacje  
szczegółowe,  

  

  

  

  

  

• z trudem rozpoznaje  

czytanego i zazwyczaj 
określa jego sens oraz  
przeważnie 

samodzielnie 
wyszukuje w nim 
proste informacje  

szczegółowe,  

  

  

  

  

• rozpoznaje różne  

określa jego sens oraz 
samodzielnie wyszukuje 
w nim proste informacje  

szczegółowe,  

  

  

  

  

  

  

• bezbłędnie 

rozpoznaje różne 

rodzaje tekstów, • 

zwykle potrafi 

uzasadnić swoje 

odpowiedzi,  

•  

  

•   

z życiem 
codziennym 
(duży zasób  

słownictwa),  

  

używa 
różnorodnych 
form i struktur 

gramatycznych  

jest szczególnie 
zaangażowany  

w pracę na  

lekcji,  

  

rozpoznawaniu różnego różne rodzaje tekstów, rodzaje tekstów, rodzaju 

tekstów,  

 



Tworzenie 

wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą.  

• przekazuje i 
niewielką część  

istotnych informacji,  

  

• wypowiedzi 
(pisemne i ustne) nie są 
płynne i  

są bardzo krótkie,  

  

  

• wypowiedzi są w 

dużym stopniu  
nielogiczne i niespójne,  

  

• stosuje wąski 

zakres  

słownictwa i struktur,  

  

  

• popełnia liczne 

błędy 

leksykalnogramatyczne, 

które mogą zakłócać 

komunikację,  

• przekazuje część  

istotnych informacji,  

  

  

• wypowiedzi 
(pisemne i ustne) nie są 
zbyt płynne i są dość  

krótkie,  

  

• wypowiedzi są 

częściowo nielogiczne i 
niespójne,  

  

• stosuje 
słownictwo i struktury 

odpowiednie  

do formy wypowiedzi,  

  

• popełnia sporo 

błędów 

leksykalnogramatycznych, 

które nie zakłócają jednak 

komunikacji,  

• przekazuje 

wszystkie  

istotne informacje,  

  

  

• wypowiedzi 
(pisemne i ustne) są zwykle 
płynne i mają odpowiednią 
długość,  

  

• wypowiedzi są 

logiczne i w miarę spójne,  

  

• stosuje adekwatne 
do tematu słownictwo i  

struktury,  

  

• popełnia nieliczne 

błędy 

leksykalnogramatyczne 

niezakłócające 

komunikacji,  

• przekazuje 
wszystkie informacje,  

  

  

• wypowiedzi 

(pisemne  

i ustne) są płynne i mają 

odpowiednią  
długość,  

  

• wypowiedzi są  

logiczne i spójne,  

  

  

• stosuje bogate  

słownictwo i struktury,  

  

  

• popełnia 

sporadyczne błędy 
leksykalnogramatyczne 
niezakłócające komunikacji  

• stosuje 

odpowiednią formę i styl,  

• uzyskuje 
maksymalną  

ilość punktów    z 
prac pisemnych.  

  

Reagowanie na 

wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą.  

• czasami reaguje na 
wypowiedzi w typowych 
sytuacjach życia 
codziennego  

(zgodnie z  

• zwykle reaguje na 
wypowiedzi w typowych 
sytuacjach życia 
codziennego  

(zgodnie z  

• zwykle poprawnie 
reaguje na wypowiedzi w 
typowych sytuacjach życia 
codziennego  

(zgodnie z  

• poprawnie reaguje na 
pytania i wypowiedzi w 
typowych sytuacjach życia 
codziennego  

(zgodnie z  

 

  wprowadzonym  

materiałem),  

  

• zadaje najprostsze 
pytania, które 

wprowadzono na lekcji  
i czasami odpowiada na 

nie,  

wprowadzonym  

materiałem),  

  

• odpowiada na 

większość pytań oraz 

zadaje niektóre z nich,  

wprowadzonym  

materiałem),  

  

• zadaje pytania i 

odpowiada na nie,  

wprowadzonym  

materiałem),  

  

• samodzielnie zadaje 

pytania i wyczerpująco 

odpowiada na nie,  

  

  

Przetwarzanie 

wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą.  

• zapisuje lub przekazuje 

ustnie niewielką część 

informacji z tekstu 

słuchanego lub czytanego,  

• zapisuje lub przekazuje 

ustnie część informacji z 

tekstu słuchanego lub 

czytanego,  

• zapisuje lub przekazuje 

ustnie większość informacji 

z tekstu słuchanego lub 

czytanego,  

• zapisuje lub przekazuje 

ustnie wszystkie 

informacje z tekstu 

słuchanego lub czytanego,  



Wiedza o kulturze  Uczeń nie spełnia 

kryteriów na ocenę 

dopuszczającą.  

• w niewielkim stopniu 

opanował podstawową 

wiedzę o krajach, 

społeczeństwach i 

kulturach społeczności, 

które posługują się 

językiem angielskim, oraz 

o kraju ojczystym, z 

uwzględnieniem kontekstu 

lokalnego, europejskiego i 

globalnego  

• częściowo opanował 

podstawową wiedzę o 

krajach, społeczeństwach i 

kulturach społeczności, 

które posługują się 

językiem angielskim, oraz 

o kraju ojczystym, z 

uwzględnieniem kontekstu 

lokalnego, europejskiego i 

globalnego  

• w większości opanował 

podstawową wiedzę o 

krajach, społeczeństwach i 

kulturach społeczności, 

które posługują się 

językiem angielskim, oraz 

o kraju ojczystym, z 

uwzględnieniem kontekstu 

lokalnego, europejskiego i 

globalnego  

• opanował podstawową 

wiedzę o krajach, 

społeczeństwach i 

kulturach społeczności, 

które posługują się 

językiem angielskim, oraz 

o kraju ojczystym, z 

uwzględnieniem kontekstu 

lokalnego, europejskiego i 

globalnego  

Inne kryteria  • nie okazuje 
zainteresowania  

przedmiotem,  

  

• nie jest 

aktywny  

na lekcji,  

  

  

• odmawia 

pracy lub bardzo 
niechętnie pracuje w 

grupie,  
  

• zwykle nie 

jest przygotowany do  
zajęć,  

  

• czasami okazuje 
zainteresowanie  

przedmiotem,  

   

• rzadko jest 

aktywny  

na lekcji,  

  

  

• niezbyt chętnie  

pracuje w grupie,  

  

  

  

• często nie jest 
przygotowany do zajęć,  

  

  

• często nie odrabia 

pracy domowej,  

• okazuje 
zainteresowanie  

przedmiotem,  

  

• czasami jest 

aktywny  

na lekcji,  

  

  

• dosyć chętnie 

pracuje w grupie,  
  

  

  

• zwykle jest  

przygotowany do zajęć,  

  

  

• zwykle odrabia 

pracę domową,  

• okazuje 
zainteresowanie  

przedmiotem,  

  

• jest aktywny na  

lekcji,  

  

  

• chętnie pracuje w 
grupie,  

  

  

  

• regularnie jest 

przygotowany do zajęć,  
  

  

• regularnie odrabia 

pracę domową,  

• okazuje duże 
zainteresowanie  

przedmiotem,  

  

• jest bardzo 

aktywny  

na lekcji,  

  

  

• chętnie pracuje w 

grupie i pomaga innych 
uczniom,  

  

  

• regularnie jest 

przygotowany do zajęć,  

  

  

• regularnie odrabia 

pracę domową,  

 

 • zwykle nie 

odrabia pracy  
domowej,  

  

• nie potrafi 

stosować strategii 

komunikacyjnych  

  

  

• rzadko stosuje strategie 

komunikacyjne  

  

  

• czasami stosuje 

strategie komunikacyjne  

  

  

• często stosuje strategie 

komunikacyjne  

  

  

• z powodzeniem 

stosuje strategie 

komunikacyjne  

 

 


