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Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego i języka nagielskiego zawodowego 

 

 
 

niedostateczny 
 
Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających dalszą 

naukę w klasie programowo wyższej 

 
dopuszczający 

Uczeń: 
 potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur 
 potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne 
 dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania 
 czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa 
 potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów 
 potrafi  zrozumieć   kilka   kluczowych   informacji  w   różnorodnych  tekstach   i 

rozmowach 
 potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę 

pisemną 
 potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 
 potrafi rozróżnić niektóre dźwięki 
 potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy 

lub podpowiedzi 
 czasami potrafi przekazać wiadomości, ale z trudem 
 potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem 
 posługuje  się  czasami  poprawnym  językiem,  ale  popełnia  wiele  zauważalnych 

błędów 
 dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 
 rzadko próbuje zabierać głos w dyskusji 
 można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością 
 ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i 

słownictwo 
 tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji 
 w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty 
 zdarza mu się pisać teksty znacznie krótsze od wymaganej długości 
 używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 
dostateczny 

Uczeń: 
 potrafi poprawnie operować prostymi strukturami 
 potrafi budować zdania, niekiedy spójne 
 czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 
 używa  poprawnie  ograniczonego  zakresu  słownictwa  o  charakterze  bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 
 potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów 
 potrafi  zrozumieć  część  kluczowych  informacji  w  różnorodnych  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 
 czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 
 potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem 
 posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych 

błędów 
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  dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 
 potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji 
 można go zazwyczaj zrozumieć 
 próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, 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. 

dobry Uczeń: 
 potrafi poprawnie operować większością prostych struktur 
 potrafi budować zdania w większości przypadków spójnie 
 na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 
 używa  poprawnie  większości  elementów  słownictwa  o  charakterze  bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 
 potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 
 potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i 

rozmowach 
 potrafi  wydobyć  większość  potrzebnych  informacji  i  przekształcić  je  w  formę 

pisemną 
 potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 
 potrafi rozróżnić dźwięki 
 posiada w miarę poprawną wymowę i intonację 
 potrafi zrozumieć polecenie nauczyciela 
 przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 
 potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem 
 posługuje  się  w  miarę  poprawnym  językiem,  popełniając  niekiedy  zauważalne 

błędy 
 dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 
 potrafi zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji 
 można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności 
 potrafi  na  ogół  napisać  zadanie  zawierające  pełne  zdania,  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. 

bardzo dobry Uczeń: 
 posiada  pełny zakres  wiedzy i umiejętności określonych programem  nauczania 

języka angielskiego danej klasy 
 opanował w stopniu bardzo dobrym słownictwo i struktury językowe 
 potrafi poprawnie operować prostymi strukturami 
 potrafi budować spójne zdania 
 stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 
 używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 
 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 
 potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach 
 potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną 
 potrafi rozróżnić dźwięki 
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  posiada poprawną wymowę i intonację 
 potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 
 potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 
 potrafić mówić spójnie, bez wahania 
 posługuje się poprawnym językiem popełniając nieliczne błędy językowe, które nie 

zakłócają komunikacji 
 dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 
 umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 
 można go zrozumieć bez trudności 
 potrafi  napisać  zadanie  zawierające  pełne  zdania,  proste  lub  bardziej  złożone 

struktury i słownictwo 
 potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 
 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty 
 pisze teksty o odpowiedniej długości 
 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji 

 
celujący 

Wymagania na stopień celujący obejmują wszystkie wymagania na stopień bardzo dobry a 

ponadto uczeń: 
 

 zna cały zakres słownictwa i struktur językowych określonych przez pełny zakres 
wymagań 

 popełnia błędy bardzo rzadko i tylko w strukturach zaawansowanych 
 posiada poprawną wymowę i intonację, wpływ języka polskiego jest minimalnym 
 mówi spójnie, bez wahania 
 w naturalny sposób włącza się do rozmowy i zabiera głos w rozmowie (na temat, 

logicznie   nawiązując   do   wypowiedzi   przedmówców   niezależnie   od   tematu 

rozmowy 
 samodzielnie rozwija własne uzdolnienia 
 uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach z języka angielskiego. 

 
Oceny z prac pisemnych, sprawdzianów, testów, kartkówek, będą wystawiane w oparciu o podany 

poniżej przelicznik procentowy: 
 

0% - 39% = niedostateczny 
40% - 49% =dopuszczający 
50% - 74% = dostateczny 
75% - 90% = dobry 

     91% - 100% = bardzo dobry 

     >100% = celujący 

 

W szkole stosuje się średnią ważoną. Przy obliczaniu średniej ważonej znak”+” zwiększa wartość oceny 

o 0,25, a znak „-„ zmniejsza wartość oceny o 0,25.  

 

Ustala się następujące wagi ocen: 

- sprawdziany pisemne/testy całogodzinne: 3 

- kartkówki: 2 

- wypowiedź ustna: 2 

- wypowiedź pisemna: 2 

- prace domowe: 1 

- zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji: 1 

- praca w zespole: 1 
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Zasady obowiązujące w przypadku nauki zdalnej: 

 zajęcia odbywają się za pomocą platformy TEAMS oraz dziennika elektronicznego, poczty e-mail, 

komunikatora Messenger,  

 lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć  

 podczas pracy zdalnej uczniowie pracują z podręcznikiem lub innymi materiałami przesłanymi przez 

nauczyciela   

 nauczyciel podaje szczegółowe instrukcje do zadań, nad którymi uczeń pracuje samodzielnie 

(instrukcja „krok po kroku”)  

  nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną, aby uczeń pracując samodzielnie 

miał możliwość poprawy oceny 

   nauczyciel informuje uczniów o terminie oddania prac, czy rozwiązania quizu, itp. (data, godzina);   

 w przypadku ćwiczeń ze słuchu uczeń otrzymuje link do nagrania i zadania, które należy wykonać;  

  nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą 

traktowane jak brak zadania, czy nieobecność na kartkówce;   

 uczniowie podczas pracy zdalnej są oceniani za: odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach on-line, 

sprawdziany wysyłane w formie elektronicznej, quizy, zadania domowe  

  za odpowiedzi ustne uczeń oceniany jest podczas rozmowy on-line w czasie rzeczywistym 

Zasady oceniania z języka angielskiego 

 

1. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć 2 razy w ciągu semestru. Nieprzygotowanie obejmuje 

brak podręcznika, brak zeszytu, brak zadania oraz nieprzygotowanie pod względem wiedzy. Nie 

obejmuje zapowiedzianych wcześniej kartkówek lub sprawdzianów całogodzinnych oraz lekcji 

powtórzeniowych. Nieprzygotowanie zgłaszane jest na początku lekcji. 

2. Uczeń na zajęciach języka angielskiego powinien posiadać zeszyt oraz podręcznik, natomiast na 

zajęciach z języka angielskiego zawodowego obowiązuje go prowadzenie zeszytu do przedmiotu. 

3. Oceny śródroczne i końcowe są wystawiane na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych ze 

sprawdzianów, kartkówek, pracy na lekcji, zadań domowych, odpowiedzi ustnych lub wypowiedzi 

pisemnych. Aby uzyskać ocenę pozytywną co najmniej połowa ocen bieżących powinna być 

pozytywna lub poprawiona. Ocena nie jest wystawiana wyłącznie w oparciu o średnią ocen. 

4. Sprawdziany pisemne całogodzinne są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem  

i mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji lub więcej. Krótkie formy sprawdzania wiedzy 

(kartkówki) mogą lecz nie muszą być zapowiedziane i obejmują materiał z max. trzech ostatnich 

lekcji 

5. Jeżeli uczeń otrzyma ze sprawdzianu, kartkówki lub innej pracy pisemnej ocenę niedostateczną, to w 

ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny może ją poprawić. Po upływie tego czasu nie ma więcej 

możliwości poprawy.  

6. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, może go napisać w ciągu dwóch tygodni od powrotu do 

szkoły. W szczególnych przypadkach długiej nieobecności ucznia w szkole, spowodowanej np. 

chorobą nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem czas i formę nadrobienia zaległości.  

7. Uczeń, któremu grozi na półrocze lub koniec roku ocena niedostateczna, ustala z nauczycielem partię 

materiału, który może zaliczyć żeby uzyskać ocenę pozytywną. Ostateczna ocena powinna zostać 

ustalona na 5 dni przed konferencją. 

8. Uczniowie, którzy przebywają na kursie, lub z innego powodu byli nieobecni na zajęciach, mają 

obowiązek uzupełnić zaległe lekcje oraz napisać zaległe prace (sprawdziany, prace domowe, 

kartkówki) po powrocie z kursu, w terminie ustalonym z nauczycielem. 


