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I.Ocenie podlegają:

1. Poprawność i zakres wiedzy ucznia – dotyczą one pięciu zasadniczych komponentów: słuchanie,  
mówienie, czytanie, pisanie oraz gramatyka i słownictwo.

2.Stopień zrozumienia struktur, tekstów, bądź dźwięków oraz zastosowanie danej wiedzy w praktyce.

3. Umiejętność współpracy w grupie oraz pracy indywidualnej.

4.  Umiejętność komunikacyjna.

5.Aktywność ucznia podczas lekcji.

6. Zaangażowanie  ucznia poza zajęciami na rzecz  klasy,  szkoły,  bądź  środowiska dotyczące  języka 
angielskiego. 

7. Stosunek do nauki języka angielskiego.

8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, uzupełnianie podręcznika, prace domowe.

II.Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów :

− Sprawdziany pisemne ( np.: testy,  kartkówki, dyktanda) Ocena  ze sprawdzianu, testu ma charakter  
priorytetowy.

− Odpowiedzi ustne (np.: dialogi, opisy, słownictwo)

− Prace domowe (np.: zeszyt ćwiczeń, wypowiedzi  pisemne )

− Praca w grupie

− Inne zadania zlecone przez nauczyciela

III.Zasady poprawy sprawdzianów, testów
- W ciągu semestru uczeń pisze minimum 2 sprawdziany.

- Sprawdzian jest zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. 

- Nauczyciel informuje o zakresie sprawdzianu. 

- Ocena  ze sprawdzianu, testu ma charakter priorytetowy.

- Uczeń  ma  prawo  podjąć  jedną  próbę  poprawy  następujących  ocen:  niedostatecznej,dopuszczającej i 
dostatecznej w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

- W przypadku pracy klasowej, w czasie której uczeń był nieobecny lub otrzyma ocenę niedostateczną, może ją  
zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż do końca grudnia w I semestrze i do końca 
maja w II semestrze.  str. 2



-  W sytuacji,   kiedy  uczeń  nie  zaliczy  sprawdzianu,  na  którym  był  nieobecny lub  testu  albo  nie  poprawi  
uzyskanej   oceny  niedostatecznej,  nie  może  otrzymać  oceny  semestralnej  lub  rocznej  wyższej  niż  ocena  
dostateczna.

IV.Nieprzygotowania do lekcji
- Dwukrotnie w ciągu semestru uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. 

- Uczeń  jest  zwolniony  ze  wszystkich  form  sprawdzania  wiedzy  z  bieżącego  materiału  w następujących 
sytuacjach:  dzień  po  zawodach  sportowych,  dzień  po  chorobie  udokumentowanej zwolnieniem lekarskim,  
dzień po imprezach szkolnych, dzień po feriach świątecznych i zimowych oraz ustalony z nauczycielem czas  po 
olimpiadzie  lub  konkursie  przedmiotowym ( nie dotyczy eliminacji szkolnych). Wyżej  wymienione  rodzaje  
nieprzygotowań  nie dotyczą   jednak  lekcji,   podczas  których   odbywa  się   zapowiedziany  sprawdzian  
pisemny  lub zapowiedziana kartkówka.

- Uczeń ma również prawo do zgłoszenia nieprzygotowania na podstawie bonusa, szczęśliwego numerka  i  
każdego  trzynastego  dnia  miesiąca.  Wyżej  wymienione  rodzaje  nieprzygotowań  nie dotyczą  jednak  lekcji,  
podczas  których  odbywa  się  zapowiedziany  sprawdzian  pisemny  lub zapowiedziana kartkówka.

- Uczeń ma również prawo do zgłoszenia nieprzygotowania na podstawie:

 „bonusa” za 100% frekwencję oraz „szczęśliwego numerka”. 

-  Wyżej  wymienione  rodzaje  nieprzygotowań  nie  dotyczą  jednak  lekcji,  podczas  których  odbywa  się 
zapowiedziany sprawdzian pisemny lub zapowiedziana kartkówka

V.Sposób wystawiania ocen.
Nauczyciel  powinien oceniać systematycznie  różne formy aktywności  ucznia.  Uczeń musi być  zapoznany z 
zasadami oceniania a oceny otrzymywane przez ucznia powinny być jawne i na jego prośbę uzasadnione. Uczeń 
odpowiednio wcześnie ( zgodnie z kalendarzem roku szkolnego)  powinien być poinformowany o propozycji  
swojej oceny śródrocznej i rocznej. Ocena śródroczna i  roczna nie musi być średnią ocen cząstkowych. Jest  
całościową oceną wiadomości, umiejętności i aktywności ucznia. Szczególną wagę przy wystawianiu tych ocen  
mają wyniki   prac  klasowych  (sprawdziany,   testy).   Zasady  podwyższenia  opisanych  ocen  precyzuje  
regulamin szkoły

Oceny za testy wyrażone są procentami. Przeliczanie wygląda następująco:                     

Procenty                                                                            Oceny           

99% -100%                                                                         6-celujący            

86%  - 98%                                                                         5-bardzo dobry     

70% - 85%                                                                          4-dobry

50% - 69%                                                                           3-dostateczny           

30% - 49%                                                                           2-dopuszczający       

Dodatkowe  zasady  wystawiania  oceny  celującej  semestralnej  i  końcowej  dotyczą  uczniów  spełniających 
obowiązkowe kryteria na ocenę celującą uwzględnione w skali ocen:

- Ocenę celującą można uzyskać za wykonanie dodatkowego  zadania.. Zadanie dodatkowe musi być wykonane  
w min. 90 %.

• Aktywne  uczestnictwo  w organizowanych  konkursach  ogólnopolskich,  wojewódzkich, 
rejonowych, powiatowych, międzyszkolnych i szkolnych z j. angielskiego – co najmniej raz w semestrze.

Szczególne osiągnięcia w konkursach:

1. Etap Ogólnopolski – udział str. 3



2. Etap Wojewódzki – udział

3. Etap Rejonowy – udział

4. Etap Powiatowy – miejsce nagrodzone lub wyróżnienie

5. Etap Międzyszkolny – miejsce nagrodzone lub wyróżnienie

6. Etap Szkolny – miejsce nagrodzone 

7. Inne szczególne osiągnięcia np. uzyskanie międzynarodowego certyfikatu językowego 

VI.SKALA OCEN

1.GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
Ocena celująca 

1. Potrafi  w  pełnym  stopniu  operować  trudniejszymi  strukturami  i  słownictwem,  które  wykraczają  poza 
podstawę programową.

2. Potrafi samodzielnie budować spójne, logiczne, kompleksowe wypowiedzi ustne i pisemne używając ponad 
programowego słownictwa i struktur zdaniowych.

3. Rozumie i poprawnie stosuje różnorodny zakres ponad programowego słownictwa i struktur zdaniowych.

Ocena bardzo dobra 

1. Potrafi poprawnie operować prostymi i złożonymi strukturami.

2. Potrafi budować spójne zdania.

3. Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zdania.

4. Używa  poprawnie  znacznej  większości  elementów  słownictwa  o  charakterze  bardziej  złożonym  – 
abstrakcyjnym.

Ocena dobra  

1. Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur.

2. Potrafi budować zdania w większości wypadków spójnie.

3. Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zdania.

4. Używa poprawnie większości elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym – abstrakcyjnym.

Ocena dostateczna  

1. Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami.

2. Potrafi budować zdania niekiedy spójne.

3. Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zdania. str. 4



4. Używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej złożonym.

Ocena dopuszczająca  

1. Potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur.

2. Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne.

3. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa  odpowiedniego do zadania.

4. Czasami niepoprawnie używa  codziennego słownictwa.

SŁUCHANIE
Ocena celująca

1. Potrafi  bezbłędnie  zrozumieć  ogólny sens  różnorakich  tekstów i  rozmów kierując   się  zdobytą  wiedzą 
wykraczającą poza program nauczania.

2. Potrafi całkowicie zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach , które potrafi też 
prawidłowo osądzić  i przekonywująco uzasadnić

3. Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcać je w formę pisemną używając własnego słownictwa 
o tym samym lub podobnym znaczeniu.

4. Wykazuje bardzo dobrą orientacje w temacie którego słucha i chętnie dzieli się z innymi dodatkowymi  
informacjami (np. kultura danego kraju)

5. Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena bardzo dobra

1. Potrafi bez problemu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów

2. Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach.

3. Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną.

4. Potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki .

5. Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena dobra

1. Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów.

2. Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w  różnorodnych tekstach i rozmowach.

3. Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną.

4. Potrafi rozróżnić dźwięki.

5. Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena dostateczna

1. Potrafi czasami zrozumieć ogólny sens prostych tekstów lub rozmów. str. 5



2. Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach.

3. Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną.

4. Potrafi rozróżnić niektóre dźwięki.

5. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.

Ocena dopuszczająca 

1. Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów.

2. Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych testach i rozmowach.

3. Potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną.

4. Potrafi rozróżnić niektóre dźwięki. 

5. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi.

MÓWIENIE
Ocena celująca

1. Potrafi swobodnie i bezbłędnie przekazać wiadomość.

2. Potrafi mówić spójnie bez zawahań używając struktur wybiegających poza program nauczania.

3. Posługuje się poprawnym językiem nie popełniając żadnych błędów.

4. Dysponuje ponadprogramowym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei.

5. Umie i bardzo często z własnej inicjatywy zabiera głos w rozmowie.

6. Ocena bardzo dobra

1. Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość

2. Potrafi mówić spójnie bez zawahań.

3. Posługuje się poprawnym językiem popełniając pojedyncze błędy.

4.  Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei

5. Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie.

6. Można go zrozumieć bez trudności.

Ocena dobra

1. Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość.

2.  Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem.

3.  Posługuje się w miarę poprawnym językiem popełniając niekiedy zauważalne błędy.

4. Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei.

5. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie.

6. Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności.

Ocena dostateczna str. 6



1. Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość.

2. Potrafi mówić spokojnie, ale z wyraźnym wahaniem.

3. Popełnia sporo zauważalnych błędów.
4. Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 
5. Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. 
6. Można go zazwyczaj zrozumieć.
Ocena dopuszczająca
1. Czasami potrafi przekazać wiadomość , ale z trudnościami. 
2. Potrafi czasem mówić spokojnie, ale z częstym wahaniem.
3. Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów. 
4. Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei.
5. Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie.
6. Można go zazwyczaj zrozumieć, z pewną trudnością.

CZYTANIE
Ocena celująca
1. Potrafi bezbłędnie odszukać wymagane informacje w dłuższych tekstach, bądź zdaniach.
2. Całkowicie rozumie różnorodne krótkie teksty, dialogi i dodatkowo przygotowuje samodzielnie materiały 

pomocnicze do aktualnej lekcji.
3. Umie i chętnie interpretuje konkretny przedział dopasowując go do odpowiednich kontekstów i źródeł.
4. Umie odszukać w jednojęzycznym słowniku znaczenia nieznanych sobie wyrazów. 
5. Potrafi bezbłędnie przeczytać na głos określony tekst, bądź zdanie, czy słowo nie omawiane jeszcze podczas 

lekcji.

Ocena bardzo dobra
1. Potrafi odszukać wymagane informacje w krótkich tekstach. 
2. Rozumie różnorodne krótkie teksty, bądź zdania omawiane podczas lekcji. 
3. Umie zinterpretować mniej konkretny przekaz dopasowując go do odpowiednich kontekstów i źródeł.
4. Umie odszukać w dwujęzycznym słowniku znaczenie nieznanych sobie wyrazów.
5. Potrafi bezbłędnie przeczytać na głos określony tekst, zdanie, bądź wyrazy omawiane na lekcji.

Ocena dobra

1. Przeważnie potrafi odszukać wymagane informacje w krótkich tekstach.

2. Rozumie większość krótkich tekstów omawianych na lekcji.

3. Często umie zinterpretować miej konkretny przekaz dopasowując odpowiednie konteksty i źródła.

4. Umie odszukać w dwujęzycznym słowniku znaczną większość nieznanych sobie wyrazów.

5. Zazwyczaj potrafi bezbłędnie przeczytać na głos określony tekst wcześniej omawiany na lekcji.

Ocena dostateczna

1. Potrafi odszukać niektóre wymagane informacje.

2. Rozumie niektóre krótkie teksty omawiane na lekcji.

3. Czasami umie i chce zinterpretować i dopasować odpowiedni tekst bądź zdanie.

4. Czasami umie i chce odszukać w słowniku znaczenia nieznanych sobie słów.

5. Potrafi niekiedy poprawnie przeczytać na głos określony tekst, wyraz omawiany wcześniej na lekcji.

Ocena dopuszczająca str. 7



1. Czasem potrafi odszukać niektóre wymagane informacje.

2. Rozumie niektóre teksty omawiane na lekcji potrzebując jednak pomocy nauczyciela

3. Rzadko umie zinterpretować i dopasować odpowiedni tekst, bądź zdanie.

4. Rzadko umie i chce odszukać w słowniku znaczenie nieznanych sobie słow.

5. Potrafi czasem poprawnie przeczytać na głos określony tekst, wyraz omawiany wcześniej na lekcji, ale z 
trudnościami. 

PISANIE
 Ocena celująca

1. Wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wykraczając poza program nauczania

2. Samodzielnie formułuje wzorowe zarówno pod względem merytorycznym i językowym wypowiedzi 
pisemne

3. Nie boi się formułować pisemnie własnych opinii i sądów, dysponując bogatym zasobem złożonego 
słownictwa

4. Z własnej woli podejmuje się różnych, wykraczających poza ramy programowe zadań

5. Używa bezbłędnie prawidłowej pisowni i interpunkcji

Ocena bardzo dobra
1. Opanował  w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane  programem nauczania

2. Potrafi napisać zdanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo

3. Potrafi zorganizować spójny tekst

4. Pisze teksty o odpowiedniej długości, zawierając w nich wszystkie istotne punkty

5. Używa prawidłowej pisowni i  interpunkcji

Ocena dobra

1. Opanował większość  wiadomości i umiejętności przewidziane  programem nauczania

2. Na ogół potrafi  napisać zdanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo

3. Potrafi zorganizować dość spójny tekst

4. W tekstach zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca

5. Pisze teksty o długości nieco krótszej od wymaganej

6. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji

Ocena dostateczna

1. Opanował niektóre wiadomości i umiejętności przewidziane  programem nauczania

2. Próbuje napisać zdanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo

3. Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny

4. W tekstach zawiera większość istotnych punktów str. 8



5. Zdarza się, że pisze teksty o długości znacznie krótszej od wymaganej

6. Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji

Ocena dopuszczająca

1. W niewielkim stopniu opanował  wiadomości i umiejętności przewidziane  programem nauczania

2. Ma trudności z napisaniem zdania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo

3. Pisze teksty spójne, którym brak organizacji

4. W tekstach zawiera tylko niektóre istotne punkty

5. Na ogół pisze teksty o długości znacznie krótszej od wymaganej

6. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji
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