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 I. JAWNOŚĆ OCENIANIA 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 
nauczania. 

2. Nauczyciel informuje uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 
 

 II. OBSZARY AKTYWNOŚCI 

 

Na lekcjach języka angielskiego oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: 
1. Posługiwanie się zasobem środków językowych (leksyklanych, gramatycznych, 

ortograficznych i fonetycznych). 
2. Rozumienie wypowiedzi ustnych o umiarkowanych stopniu złożoności oraz tworzenie 

prostych, spójnych, logicznych i w miarę płynnych wypowiedzi ustnych. 
3. Rozumienie wypowiedzi pisemnych o umiarkowanym stopniu złożoności oraz tworzenie 

prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi pisemnych. 
4. Przetwarzanie tekstów ustnie bądź pisemnie. 
5. Rozwiązywanie problemów. 
6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 
7. Aktywność na lekcji. 
8. Praca w grupach. 
9. Przygotowanie do lekcji. 

 

 III. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

 
1..1.  Wiadomości i umiejętności uczniów mogą być sprawdzane w formie: 

a) pisemnej 
 prace klasowe 

 sprawdziany 

 testy leksykalno-gramatyczne 

 kartkówki 
 wypowiedź pisemna na dany temat 

 kontrola zeszytu przedmiotowego 

 zadania dowowe 

b) wypowiedzi ustnej 
 tworzenie dialogów 

 odgrywanie ról 
 głośne czytanie 

 dyskusja 

 aktywność na lekcji 
   

2. Zagadnienia z poziomu podstawowego i ponadpodstawowego zawarte są w podstawie 
programowej dla języka obcego nowożytnego dla III etapu edukacyjnego. Szczegółowy wykaz 
czynności ucznia w zakresie opanowania wiadomości i sprawności językowych umieszczony jest 
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w programie nauczania dla języka angielskiego, zamieszczonym w Szkolnym Zestawie Programów 
Nauczania. 

 
3. Umiejętności podlegające ocenie to następujące sprawności językowe: 
 czytanie ze zrozumieniem, 
 rozumienie ze słuchu, 
 mówienie, 
 pisanie. 

 
3. Prace pisemne mogą mieć formę zapowiedzianych krótkich i dłuższych sprawdzianów                

po zrealizowaniu określonej partii materiału, testu sprawdzającego leksykę, gramatykę, rozumienie 
ze słuchu oraz rozumienie tekstu czytanego na koniec każdego rozdziału, jak i kompleksowych 
sprawdzianów na zakończenie semestru czy roku nauki oraz niezapowiedzianych kartkówek z 3 
ostatnich lekcji. 

 
4. Dodatkowe pisemne prace domowe (wypracowania, projekty, referaty) uczniowie wykonują 

na oddzielnych kartkach opatrzonych podpisem i tematem pracy. Prace muszą być napisane w 
czytelny i estetyczny sposób. 

 
5. Zeszyt przedmiotowy jest obowiązkowy i powinien zawierać zapisy wszystkich lekcji 

przeprowadzonych w danym roku szkolnym. 
 

6. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręczników i zeszytów ćwiczeń na każdą lekcję. Ich 
brak jest równoznaczny z nieprzygotowaniem i skutkuje oceną niedostateczną. 

 
7. W miarę możliwości każdy uczeń powinien otrzymać w semestrze przynajmniej jedną ocenę 

za poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, prace pisemne, rozumienie 
tekstu czytanego oraz gramatykę i słownictwo. Oprócz wyżej wymienionych umiejętności, 
uczniowie mogą być oceniani za szczególną aktywność na lekcji oraz za dodatkowe prace 
praktyczne związane z przedmiotem nauczania. 

 
8. Uczniowie mogą otrzymać dodatkową ocenę za samodzielne przygotowanie                            

i przeprowadzenie interesującej lekcji języka angielskiego. 
 

 

 IV. ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA 

1. Nauczyciel dokonuje oceny bieżącej, okresowej, semestralnej i rocznej. 
2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
3. Pisemne prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 
 i zapisane   w dzienniku, a kartkówki oraz odpowiedź ustna z trzech ostatnich lekcji   
 mogą  zostać przeprowadzone bez wcześniejszej zapowiedzi. 
4. Prace klasowe, sprawdziany, testy oraz kartkówki powinny być ocenione i oddane w 
 ciągu 2 tygodni z wyjątkiem przerw świątecznych i ferii. Dodatkowe prace 
 pisemne (krótka i długa forma użytkowa) powinny być ocenione i oddane w 
 terminie ustalonym  przez nauczyciela. 
5. Nauczyciel, który nie dotrzyma 2 tygodniowego terminu sprawdzenia i oddania 
 uczniom pisemnych sprawdzianów, nie może wpisać do dziennika ocen 



 

 niedostatecznych tym uczniom, którzy te oceny otrzymali (z wyjątkiem przerw 
 świątecznych i ferii zimowych). 
6. Pisemne prace kontrolne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) pozostają w szkole 
u nauczyciela. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość przejrzenia tych prac w obecności 
nauczyciela. 
7. Nauczyciel ma prawo przerwać pisanie sprawdzianu uczniowi, jeśli stwierdzi, że 
 zachowanie ucznia wskazuje na niesamodzielność pracy. 
8. Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu może być 
podstawą  wystawienia oceny niedostatecznej. 
9. Uczeń ma prawo jednokrotnie w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji 
bez  podania przyczyny (nie dotyczy to prac pisemnych i odpowiedzi ustnych 
zapowiedzianych  wcześniej). Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem 
lekcji. Przez  nieprzygotowanie rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do 
odpowiedzi, brak  podręcznika oraz ćwiczeń. 
10. Po wykorzystaniu limitu określonego w pkt. 9 uczeń otrzymuje za każde 
nieprzygotowanie  ocenę niedostateczną. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uczeń jest 
pierwszy dzień po  dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 
11. Jeśli uczeń proszony do odpowiedzi lub pisania kartkówki odmówi nauczycielowi 
 odpowiedzi lub pisania, otrzyma ocenę niedostateczną. 
12. Uczeń, który ma szczęśliwy numerek nie jest odpytywany oraz nie pisze 
 niezapowiedzianych kartkówek.  Nie dotyczy to zapowiedzianych prac pisemnych 
oraz  zapowiedzianych odpowiedzi ustnych. 
13. W pierwszy dzień po okresie przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie oceniają 
 wiadomości    z poprzednich lekcji. 
14. Na czas przerw świątecznych oraz ferii zimowych nie zadaje się zadań domowych. 
 
 

V. KRYTERIA OCENIANIA 

 
 
1. Prace klasowe i sprawdziany oceniane są punktowo, a punkty są przeliczane 
następująco: 

 

ocena 
minimum 

na ocenę 

dopuszczający 50% 

dostateczny 63% 

dobry 75% 

bardzo dobry 88% 

celujący 96% 

 
 
 

2. Ocena kartkówek 

 

ocena 
minimum 

na ocenę 

dopuszczający 50% 



5 
 

dostateczny 63% 

dobry 75% 

bardzo dobry 88% 

celujący 100% 

 
 

3. Dopuszcza się odstępstwa od przyjętej skali procentowej w zależności od możliwości klasy, 
wymiaru godzin i innych okoliczności. 

 
 

4. Podczas oceny wypowiedzi pisemnych uwzględnia się: 
 
a. poprawność doboru formy do wypowiedzi, 
b. sposób ujęcia i stopień wyczerpania tematu, 
c. bogactwo leksykalne i gramatyczne, 
d. poprawność leksykalno-gramatyczną 

 
5. Podczas oceny wypowiedzi ustnych uwzględnia się: 

 
a. stopień przekazania wymaganych informacji, 
b. długość i płynność wypowiedzi, 
c. reagowanie w sytuacjach językowych, 
d. wymowę i intonację, 
e. bogactwo leksykalne i gramatyczne, 

      f. poprawność gramatyczną 

 
 

V. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ZAKRESIE   WSZYSTKICH 
SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH 

 
SPRAWNOŚĆ ROZUMIENIA TEKSTU CZYTANEGO 

 
 
Na ocenę celującą w zakresie rozumienia tekstu czytanego uczeń: 

 w pełni rozumie całość tekstu pod względem zawartych treści I zróżnicowanych pod 
względem struktur językowych 

 odczytuje bezbłędnie intencje autora, w szybkim tempie określa główną myśl tekstu oraz 
jego poszczeglne części 

 bezbłędnie I w szybkim tempie wskazuje w tekście potrzebne informacje 

 doskonale odnajduje sens w tekstach autentycznych z różnych źródeł oraz intencje tekstów    
literackich 

 
Na ocenę bardzo dobrą w zakresie rozumienia tekstu czytanego uczeń: 

 rozumie teksty bogate pod względem treści i zróżnicowane pod względem struktur 
językowych 

 określa główną myśl tekstu, przewodnie myśli poszczególnych części tych tekstów oraz  
intencje  autora 

 sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w tekstach 



 

 dobrze rozumie ogólny sens skróconych tekstów autentycznych z różnych źródeł oraz 
prostych   tekstów literackich. 

 
Na ocenę dobrą w zakresie rozumienia tekstu czytanego uczeń: 

 dobrze rozumie większość tekstów zróżnicowanych pod względem treści i struktur 
językowych 

 określa ich główną myśl oraz dobrze radzi sobie z poszczególnymi fragmentami tekstu 

 znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach 

 rozumie ogólny sens skróconych tekstów autentycznych z różnych źródeł oraz prostych 
tekstów literackich. 

 
Na ocenę dostateczną w zakresie rozumienia tekstu czytanego uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów mało zróżnicowanych pod względem treści 
i struktur 

 poprawnie określa ich główną myśl oraz większość myśli poszczególnych fragmentów tekstu 

 znajduje sporo potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach 

 rozumie ogólny sens dużej części uproszczonych tekstów autentycznych. 
 

Na ocenę dopuszczającą w zakresie rozumienia tekstu czytanego uczeń: 
 rozumie tylko niektóre proste teksty 

 z trudem określa ich główną myśl oraz myśli poszczególnych fragmentów tekstów 

 znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście 

 rozumie ogólny sens tylko niektórych bardzo uproszczonych tekstów autentycznych. 
 

Na ocenę niedostateczną w zakresie rozumienia tekst czytanego uczeń: 
 rozumie bardzo nieliczne proste teksty 

 poradycznie znajduje informacje szczegółowe w tekście 

 z trudem rozumie ogólny sens bardzo nielicznych uproszonych tekstów autentycznych. 
 
 

SPRAWNOŚĆ ROZUMIENIA ZE SŁUCHU 

 
Na ocenę celującą w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 doskonale rozumie wypowiedzi osób anglojęzycznych, mowiących w naturalnym tempie 
zawierające złożone elementy leksyklano-gramatyczne 

 bezbłędnie rozumie sens sytuacji komunikacyjnych w każdych warunkach odbioru 

 szybko I bezbłędnie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w tekstach słuchanych 

 doskonale rozumie język nauczyciela, jego polecenia I instrukcje na lekcji oraz potrafi na nie 
właściwie zareagować. 
 

 

Na ocenę bardzo dobrą w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 
 w pełni rozumie wypowiedzi osób anglojęzycznych, mówiących w normalnym tempie, 

zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje, których znaczenia można się domyślić 
z kontekstu 

 rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych warunkach odbioru 
(rozmowa w restauracji, na ulicy, przez telefon, w informacji kolejowej) 

 sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w tekstach słuchanych 

 dobrze rozumie język nauczyciela, jego polecenia i instrukcje na lekcji oraz potrafi na nie 
zareagować. 
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Na ocenę dobrą w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie wypowiedzi osób anglojęzycznych mówiących w normalnym tempie, zawierające 
niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje, których znaczenia można się domyślić z kontekstu 

 rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych warunkach 
odbioru (rozmowa w restauracji, na ulicy, przez telefon, w informacji kolejowej) 

 sprawnie znajduje szukane informacje szczegółowe w prostych tekstach słuchanych 

 na ogół rozumie język nauczyciela, jego polecenia i instrukcje na lekcji oraz potrafi na nie 
zareagować. 

 
 

Na ocenę dostateczną w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 
 rozumie dużą część wypowiedzi osób anglojęzycznych mówiących w normalnym tempie, 

zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje, których znaczenia można się domyślić 
z kontekstu 

 rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych warunkach 
odbioru (rozmowa w restauracji, na ulicy, przez telefon, w informacji kolejowej) 

 znajduje dużą część szukanych informacji szczegółowych w prostych tekstach słuchanych 

 rozumie dużą część poleceń i instrukcji nauczyciela na lekcji oraz potrafi na nie zareagować. 
 

Na ocenę dopuszczającą w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 
 rozumie ogólnie tylko część wypowiedzi osób anglojęzycznych mówiących w normalnym 

tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje, których znaczenia można się 
domyślić z kontekstu 

 rozumie ogólny sens niektórych części prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych 
warunkach odbioru (rozmowa w restauracji, na ulicy, przez telefon, w informacji kolejowej) 

 znajduje niektóre informacje szczegółowe w prostych tekstach słuchanych 

 rozumie część poleceń i instrukcji nauczyciela na lekcji oraz potrafi na nie zareagować. 
 

Na ocenę niedostateczną w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 
 rozumie ogólnie niewielką część wypowiedzi osób anglojęzycznych mówiących w 

normalnym tempie, zawierające niezrozumiałe elementy leksykalne i konstrukcje, których 
znaczenia można się domyślić z kontekstu 

 rozumie niewielką część prostych sytuacji komunikacyjnych w różnych warunkach odbioru 
(rozmowa w restauracji, na ulicy, przez telefon, w informacji kolejowej) 

 znajduje pojedyncze informacje szczegółowe w prostych tekstach słuchanych 

 rozumie nieliczne proste polecenia i instrukcje nauczyciela na lekcji. 
 
 
 

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA 

 
Na ocenę celującą w zakresie mówienia uczeń: 

 udziela szybkiej i trafnej wypowiedzi zawierającej bardzo bogate słownictwo i kontrukcje 
językowe, pozwalające na pełen przekaz wszytkich wymaganych informacji 

 potrafi bardzo ciekawie i wyczerpująco wypowiedzieć się na podany temat 

 prezentuje bardzo płynną i  poprawną wypowiedź pod względem fonetycznym i 
gramatycznym 

 nie popełnia błędów zakłócających komunikację. 



 

 
 
Na ocenę bardzo dobrą w zakresie mówienia uczeń: 

 udziela wypowiedzi zawierającej bogate słownictwo i konstrukcje językowe, pozwalające na 
pełny przekaz wszystkich wymaganych informacji 

 potrafi ciekawie i wyczerpująco wypowiedzieć się na podany temat 

 prezentuje wypowiedź płynną i poprawną pod względem fonetycznym i gramatycznym 

 popełnia sporadycznie błędy nie zakłócające w żaden sposób komunikacji. 
 

Na ocenę dobrą w zakresie mówienia uczeń: 
 udziela wypowiedzi zawierającej dobry poziom słownictwa i struktur językowych, co 

pozwala na przekaz większości wymaganych informacji 
 prezentuje wypowiedź interesującą i zgodną z tematem, zasadniczo poprawną fonetycznie 

 prezentuje wypowiedź płynną z nielicznymi usterkami gramatycznymi 
 popełnia sporadycznie błędy nie zakłócające w żaden sposób komunikacji. 

 

Na ocenę dostateczną w zakresie mówienia uczeń: 
 udziela wypowiedzi zawierającej podstawowe słownictwo i struktury językowe, co pozwala 

na przekaz zasadniczej części wymaganych informacji 
 w wypowiedzi dokonuje dość ciekawego ujęcia tematu 

 prezentuje wypowiedź fragmentami płynną, wspomaganą pytaniami przez nauczyciela 

 popełnia błędy gramatyczne i fonetyczne, które nie ograniczają pełnego zrozumienia 
wypowiedzi i komunikacji. 

 
Na ocenę dopuszczającą w zakresie mówienia uczeń: 

 udziela wypowiedzi zawierającej ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe, co 
pozwala na przekaz nielicznych wymaganych informacji 

 w wypowiedzi ujmuje temat bardzo pobieżnie 

 prezentuje wypowiedź fragmentami płynną, wspomaganą w dużym stopniu przez 
nauczyciela 

 popełnia liczne błędy gramatyczne, świadczące o nieznajomości niektórych struktur i błędy 
fonetyczne, które ograniczają pełne zrozumienie wypowiedzi i komunikacji. 

 
Na ocenę niedostateczną w zakresie mówienia uczeń: 

 udziela wypowiedzi zawierającej bardzo ubogie słownictwo i bardzo proste struktury 
językowe, co nie pozwala na przekaz wymaganych informacji 

 w wypowiedzi ujmuje temat bardzo ubogo 

 prezentuje wypowiedź chaotyczną, wspomaganą w dużym stopniu przez nauczyciela 

 popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne, świadczące o nieznajomości struktur i błędy 
fonetyczne, które ograniczają pełne zrozumienie wypowiedzi i komunikacji 

 nie udziela odpowiedzi na temat, nie rozumie pytań i poleceń. 
 
 

SPRAWNOŚĆ PISANIA 

 
Na ocenę celującą w zakresie pisania uczeń: 

 nie popełnia żadnych błędów w pisaniu odtwórczym 

 formułuje bardzo bogate i interesujące pod względem treści i formy wypowiedzi pisemne 
na tematy omawiane na lekcji 
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 jego wypowiedzi cechuje doskonała logika, spójność i harmonia 

 doskonale operuje językiem redagując teksty użytkowe, dobierając bezbłędnie słownictwo i 
struktury gramatyczne 

 nie popełnia błędów gramatycznych, leksykalnych oraz w pisowni 
 
Na ocenę bardzo dobrą w zakresie pisania uczeń: 

 nie popełnia błędów w pisaniu odtwórczym 

 formułuje bogate i oryginalne pod względem treści i formy wypowiedzi pisemne na tematy 
omawiane na lekcji 

 prezentuje w swoich wypowiedziach wyraźną logikę, harmonię i spójność 

 swobodnie operuje językiem redagując teksty użytkowe, dobierając trafnie poznane 
słownictwo i struktury gramatyczne 

 popełnia bardzo sporadycznie błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji 
oraz nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu. 

 
 

Na ocenę dobrą w zakresie pisania uczeń: 
 nie popełnia błędów w pisaniu odtwórczym 

 formułuje dość bogate i ciekawe pod względem treści i formy wypowiedzi pisemne na 
tematy omawiane na lekcji 

 prezentuje w większości swoich wypowiedzi logikę, harmonię i spójność 

 swobodnie operuje językiem redagując teksty użytkowe, dobierając trafnie poznane 
słownictwo i struktury gramatyczne 

 popełnia niewielkie uchybienia gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji oraz 
nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu. 

 
Na ocenę dostateczną w zakresie pisania uczeń: 

 popełnia drobne błędy w pisaniu odtwórczym 

 formułuje proste pod względem treści i formy wypowiedzi pisemne na tematy omawiane 
na lekcji 

 stosuje liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury 

 na ogół prezentuje w swoich wypowiedziach logikę, pewną harmonię i spójność 

 redagując teksty użytkowe nie spełnia wszystkich warunków dotyczących formy, nie zawsze 
podaje wszystkie informacje i dobiera trafnie argumenty 

 popełnia dość liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne zakłócające częściowo 
komunikację. 

 
Na ocenę dopuszczającą w zakresie pisania uczeń: 

 popełnia dużo błędów w pisaniu odtwórczym 

 formułuje ubogie pod względem treści i formy, chaotyczne wypowiedzi pisemne na tematy 
omawiane na lekcji 

 stosuje liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury 

 prezentuje wypowiedzi pisemne ogólnikowe i jednostronne 

 redaguje teksty użytkowe nie spełniające wszystkich warunków dotyczących formy, pomija 
niektóre informacje i argumenty 

 popełnia liczne błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne zakłócające znacznie 
komunikację. 

 
Na ocenę niedostateczną w zakresie pisania uczeń: 



 

 nie potrafi wykonać poleceń zawartych w ćwiczeniu pisania odtwórczego 

 ma problemy ze sformułowaniem prostych pod względem treści i formy wypowiedzi 
pisemnych na tematy omawiane na lekcji 

 stosuje liczne powtórzenia leksykalne i szczątkowe struktury gramatyczne 

 w swoich wypowiedziach popełnia rażące błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne 

 redagując teksty użytkowe nie spełnia wszystkich warunków dotyczących formy, nie podaje 
większości informacji. 
 
 

 VII. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

 
1. Zapowiedziane prace pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie 
może  napisać w/w pracy z całą klasą w wyznaczonym wcześniej terminie, jest zobowiązany 
 uczynić to na najbliższej lekcji, na której jest obecny lub po uzgodnieniu z 
nauczycielem,      w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły, w miejscu i czasie 
ustalonym z nauczycielem (niekoniecznie na swojej lekcji języka angielskiego). 
 
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel 
ma  prawo do egzekwowania wiedzy z zakresu sprawdzianu na dowolnej lekcji po 
powrocie  ucznia do szkoły. Odmowa ze strony ucznia skutkuje oceną niedostateczną. 
 
3. Prace pisemne oraz kartkówki napisane na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą 
uczeń  może  poprawić w terminie do 2 tygodni od daty oddania prac. Termin jest ustalany 
 wspólnie przez nauczyciela i ucznia, którego dotyczy poprawa. 
 
4. Poprawa jest dobrowolna, uczeń może poprawić ocenę tylko raz. Ocena z poprawy, 
nawet  jeśli jest negatywna, wpisywana jest do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio. 

 

 VIII.  KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ 

 
1. Ocena semestralna i całoroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale 
średnią ważoną (przy wystawianiu oceny końcowej bierze się pod uwagę wagę ocen 
cząstkowych). 
2. Wagi poszczególnych ocen: 

 
FORMA SPRAWDZENIA WIEDZY WAGA OCENY 

odpowiedź ustna w = 2 

kartkówkę w = 2 

sprawdzian w = 3 

praca klasowa w =4 

prace domowe w = 1 

projekty grupowe i indywidualne w = 2 

pracę i aktywność na lekcji w = 1 
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poprawy zgodnie z wagami poszczególnych ocen 

 
3. Sposób wystawiania oceny na zakończenie semestru (roku szkolnego): 

 
   

Wielkość średniej Ocena końcowa 

0-1,5 niedostateczny 

1,51- 2,5 dopuszczający 

2,51-3.5 dostateczny 

3,51-4,5 dobry 

4,51- 5,5 bardzo dobry 

5,51- 6 celujący 

 
4. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień. 

 uczeń najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 
przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu sprawdzianu pisemnego. 

 sprawdzian zawiera wymagania na ocenę, o którą ubiega się uczeń i jest oceniony zgodnie z 
przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela. 

 poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy uczeń uzyskał min. 90% 
punktów. 

 ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie 
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

4. Uczeń, który otrzymał roczną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych, powinien 
 przystąpić do egzaminu poprawkowego, zgodnego z zasadami wewnątrzszkolnego 
 oceniania. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Nauczyciel opracowuje zakres 
 wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) i przekazuje je uczniowi z pisemnym 
 potwierdzeniem odbioru do końca roku szkolnego. 
5. Egzaminy klasyfikacyjny i sprawdzający odbywają zgodnie  z zasadami 
 wewnątrzszkolnego oceniania. Składają się z części pisemnej i ustnej. Nauczyciel 
 opracowuje zakres wymagań i przekazuje je uczniowi z pisemnym  potwierdzeniem 
 odbioru. 
6. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. W szkole obowiązuje klasyfikacja 
 semestralna i końcoworoczna. Ocen semestralnych i końcoworocznych nie należy 
 ustalać jako średniej arytmetycznej ocen cząstkowych. 
7. Ocena semestralna lub roczna może zostać podwyższona, jeśli uczeń został 
laureatem lub  osiągnął dobre wyniki w konkursach językowych. 
8. Wystawiona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być 
zmieniona  tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 
 

 

 IX. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 

 



 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 
lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u 
którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 
sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 

OCENIANIE UCZNIA Z DOSTOSOWANIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB I 
MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy głównie form, metod i sposobów pracy z uczniem, 
dlatego też należy pamiętać że : 
- ucznia dyslektycznego obowiązują te same treści i wymagania programowe, co uczniów, u których 
nie stwierdzono specyficznych trudności w nauce w postaci dysleksji, dysortografii oraz dysgrafii, 
- kryteria ocen pozostają takie same jak dla wszystkich pozostałych uczniów, 
- ucznia obowiązują wszystkie wiadomości i umiejętności zawarte w programie, 
- nie istnieje możliwość zejścia poniżej podstawy programowej gdyż zakres wiedzy i umiejętności w 
takiej sytuacji nie daje uczniowi szansy na sprostanie wymaganiom na danym etapie edukacyjnym 
oraz na sprostanie wymaganiom egzaminu maturalnego. 
- uczeń ma obowiązek wykazać się systematyczną pracą zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, 
powtarzać i utrwalać pisownie wyrazów i zwrotów obcojęzycznych oraz doskonalić umiejętność 
czytania poprzez częste ćwiczenie w domu. 
  
Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 
- stworzyć takie warunki, aby uczeń mógł siedzieć blisko nauczyciela w celu obserwacji i 
monitorowania jego bieżącej pracy i postępów; 
- wprowadzić ustne pochwały nawet za niewielkie sukcesy; 
- stworzyć uczniowi więcej możliwości do wypowiedzi ustnych w czasie lekcji; 
- nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się; 
- wprowadzać słownictwo tematycznie; 
- nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania 
synonimu, antonimu, tworzenia związku z nowym wyrazem; 
- prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów; 
- przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika; 
- unikanie głośnego czytania w obecności całej klasy (ewentualnie po opanowaniu zadanego 
tekstu); 
- liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma; 
- przy wprowadzaniu zagadnień gramatycznych należy stosować strategie polegające na 
odkrywaniu reguł (zaangażowanie ucznia w tworzenie zasad skłania ucznia do myślenia i pozwala 
na ich zapamiętywanie w sposób trwały); 
- podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami 
gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego; 
- w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli, 
rysunków; 
- wyrabiać w uczniu nawyk korzystania ze słowników w wersji papierowej; 
- rozłożyć obowiązujący materiał na mniejsze partie. 
  
Ocenianie ucznia z dysleksją i dysortografią: 
- wydłużony (w miarę możliwości jednostki lekcyjnej) czas przeznaczony na napisanie 
sprawdzianu/testu; 
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- oceniając prace pisemne nie obniża się punktacji za opuszczanie liter, ich gubienie, czy też 
przestawianie (błąd ortograficzny), jeśli nie wpływa to na zmianę znaczenia wyrazu (błąd językowy). 
Błędy ortograficzne zmieniające znaczenie wyrazu traktowane są jako błędy językowe. 
- prace pisemne oceniane są za wartość merytoryczną i styl, popełniane przez ucznia błędy nie 
obniżają wartości pracy jeśli uczeń zna zasady pisowni wynikające z omawianych treści i potrafi 
uzasadnić pisownię wyrazów odwołując się do znajomości zasad ortograficznych (dysortografia nie 
uprawnia do zwolnienia ucznia z nauki ortografii i gramatyki); 
- w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych, uczyć tworzenia schematów 
pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie); 
- estetyka wykonanych zadań nie jest brana pod uwagę; 
- na prośbę ucznia, kartkówki ze słownictwa zamiast formy pisemnej mogą być w formie krótkich 
wypowiedzi ustnych; 
- stosowanie różnych form wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, naprowadzanie podczas wypowiedzi 
ustnych poprzez pytania pomocnicze, minimalizowanie stresu przez unikanie odpowiedzi przy 
tablicy oraz unikanie omawiania błędów na forum całej klasy; 
- podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, 
treść, styl, kompozycja itd.). 
  
 Ocenianie ucznia z dysgrafią: 
-akceptuje się pismo drukowane; 
- nie ocenia się ucznia za charakter i estetykę pisma; 
- w przypadku nieczytelnych zapisów lub prac uczeń ma obowiązek głośnego ich odczytania, jeżeli 
uczeń nie jest w stanie odczytać tego, co napisał otrzymuje 0 punktów za nieczytelne odpowiedzi 
udzielone na sprawdzianie/teście lub ocenę niedostateczną w przypadku nieczytelnych 
wypracowań, esejów, wypowiedzi pisemnych; 
- większa ilość wypowiedzi ustnych; 
- postępy w nauce, systematyczność pracy oraz zaangażowanie w pokonywanie oraz niwelowanie 
w/w dysfunkcji wpływa na ocenę semestralną/roczną. 
  
Inne rodzaje dysfunkcji uczniów, będą realizowane poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych 
do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, 
zgodnie ze wskazaniami poradni. 
 
 
PRACA Z UCZNIEM UZDOLNIONYM 

- różnicowanie zadań w pracach klasowych i domowych, 

- ewentualne przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach, 

- samodzielne przygotowanie  opracowań problemów i zagadnień, 

- zajęcia dodatkowe w formie porad i  konsultacji, w tym:  dyskusja o problemach, 
zmierzająca do stworzenia projektu rozwiązania, dyskusja o poprawności rozwiązań 
zadania. 

OCENIANIE UCZNIA PODCZAS PRACY ZDALNEJ 

1. Ocenie podlegają: 



 

a. testy znajomości wiedzy, przeprowadzane na platformach internetowych, wysyłane  w plikach 
własnych przez nauczyciela lub inny wskazany przez nauczyciela sposób 

b. prace pisemne ( formy wypowiedzi np. email, podanie o prace, wpis na blog, reklamacje, 
rozprawki) 

c. projekty językowe ( w formie prezentacji multimedialnych) 

d. ćwiczenia interaktywne ( wykonywane na platformach internetowych) 

e. zadania wykonane na podstawie instrukcji w podręczniku do języka angielskiego (odpowiedzi 
przesyłane do nauczyciela) 

f.interaktywne quizy 

g. wypowiedź ustna podczas zajęć online 

h. aktywność podczas zajęć 

i. systematyczność odsyłania prac 

2. Zasady poprawiania ocen 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę w formie ustalonej z nauczycielem: 

a. odsyłając poprawioną prace w wiadomości na MS Teams, poprzez edziennik lub email 

b. wykonując ponownie zadanie na platformie interaktywnej 

3. Informacja zwrotna 

Nauczyciel podczas wystawiania oceny wskaże: 

a. dobre elementy w pracy ucznia 

b. jak należy poprawić błędne elementy 

c. w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej 

Informacja zwrotna udzielana jest w formie pisemnej, jako komentarz do uzyskanej oceny lub 
poprzez wiadomość wysłaną uczniowi 

 

 X.  UWAGI KOŃCOWE 

 
1. Egzaminy sprawdzające, poprawkowe i klasyfikacyjne, promocja do następnej klasy - 

określają zasady wewnątrzszkolnego oceniania. 

2. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego zostały opracowane przez nauczycieli 
języka angielskiego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi i zatwierdzone 
na zebraniu zespołu przedmiotowego. 


