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1. Każdy dział programowy kończy się sprawdzianem/testem zapowiedzianym na 
co najmniej tydzień wcześniej z odnotowaniem w elektronicznym dzienniku 
lekcyjnym. 

2. Uczniowie i rodzice mają prawo do jawności ocen. Nauczyciel przedmiotu oddaje 
prace pisemne uczniom do wglądu, następnie zbiera je i przechowuje w szkole do 
końca roku szkolnego. Rodzic ma prawo wglądu w prace pisemne dziecka na 
terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem 
przedmiotu. Wgląd w prace może odbyć się w następujących sytuacjach: 

 podczas dyżuru nauczyciela, 

 podczas „otwartych drzwi”, 

 lub w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie. 
3. Prace pisemne zawierają krótkie, pisemne uzasadnienie oceny, w którym 

nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w 
porównaniu z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem lub 
klasówką. W przypadku kartkówek uzasadnienie pisemne oceny nie jest 
wymagane. 

4. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 
ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną 
umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

5. Kartkówki/odpytywanie z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiedziane. 
6. Uczeń ma obowiązek odrabiać wszystkie prace domowe, a nauczyciel ocenia co 

najmniej 1-2 prace domowe w półroczu. W pracach domowych oprócz zawartości 
merytorycznej oceniana jest estetyka, terminowość oddawania pracy i 
samodzielność jej wykonania. Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że praca jest 
plagiatem, uczeń otrzymuje oceną niedostateczną bez możliwości  jej poprawy. 

7. Uczeń ma prawo do poprawy maksymalnie 3 ocen w półroczu z wyłączeniem 
oceny „bardzo dobry” (przy trzech i więcej godzinach zajęć w tygodniu) i 
maksymalnie 2 ocen w półroczu z wyłączeniem oceny „bardzo dobry”  (przy 
jednej lub dwóch godzinach zajęć w tygodniu).  
Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny. 

8. Uczeń nie ma prawa poprawić otrzymanej oceny niedostatecznej w przypadku 
niesamodzielnej pracy (plagiat/ściąganie). 

9. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie/teście bez względu na 
przyczyny, uczeń zobowiązany jest w ciągu tygodnia zgłosić się do nauczyciela  
w celu ustalenia terminu sprawdzenia osiągnięć. W razie nieobecności ucznia w 
tym terminie nauczyciel ma prawo w dowolnej chwili sprawdzić w toku zajęć 
szkolnych, czy uczeń opanował treść nauczania i umiejętności z zakresu tego 
sprawdzianu. 

10. W szczególnych przypadkach nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem 
nieobecnym termin napisania testu/sprawdzianu, jednak nie dłuższy niż dwa 
tygodnie od jego ustalenia. 

11. Jeżeli uczeń odmawia przystąpienia do sprawdzianu, otrzymuje ocenę 
niedostateczną bez możliwości jej poprawy.  

12. Ucieczka ze sprawdzianu lub kartkówki przez ucznia traktowana jest jako 
odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu 
oceny niedostatecznej. 

 



 
 
13. Uczniowie mają prawo być nieprzygotowani do zajęć: 

a. jeden raz w półroczu (przy jednej godzinie danego przedmiotu w tygodniu); 

b. dwa razy w półroczu (przy dwóch i więcej godzinach danego przedmiotu w 
tygodniu); 

c. z powodu choroby trwającej dłużej niż 3 dni pracy szkoły.  

O nieprzygotowaniu do zajęć uczeń informuje nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. 

14.  Uczeń, który nie ma podręcznika, ćwiczeń czy zeszytu jest nieprzygotowany do 
zajęć i jest zobowiązany do zgłoszenia nieprzygotowania przed rozpoczęciem 
zajęć. 

15.  Prace pisemne mogą być oceniane punktowo wg następującej skali: 
1) Od 97 % do 100 % - stopień celujący; 
2) Od 88 % do 96 % - stopień bardzo dobry; 
3) Od 71 % do 87 % - stopień dobry; 
4) Od 46 % do 70 % - stopień dostateczny; 
5) Od 31 % do 45 % - stopień dopuszczający; 
6) Od 0 % do 30 % - stopień niedostateczny. 

16.  
Kryteria oceniania: 
Ocena celująca 
• Uczeń czyta uproszczone lektury w oryginale. 
• Uczeń samodzielnie poszerza wiedzę na temat kultury krajów obszaru języka 
angielskiego (korzystając z polskich oraz angielskich materiałów adaptowanych, 
np. czasopism ze słowniczkiem). 
• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na wysoki poziom przygotowania do zajęć. 
• Uczeń zdecydowanie wyróżnia się na tle grupy pod względem opanowania 
czterech sprawności językowych: pisania, rozumienia tekstu czytanego, 
rozumienia ze słuchu i mówienia. 
• Uczeń systematycznie i dobrze wykonuje zadania domowe oraz ćwiczenia, 
zawarte zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń.  
• Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania 
(poprzez projekty, własne inicjatywy związane z nauką języka angielskiego, 
prezentacje, gazetki itd). 
• Uczeń uczestniczy w olimpiadach, konkursach zagranicznych, krajowych, 
lokalnych i szkolnych. 
 
Ocena bardzo dobra 
• Uczeń rozwija wszystkie cztery sprawności językowe w stopniu równomiernym. 
• Bardzo dobrze zna słownictwo i struktury gramatyczne, poznane w toku 
nauczania. Stosuje je prawidłowo.  
• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka potrafi przekazywać, zrozumieć 
i odtworzyć informacje w zakresie materiału odpowiadającego swojemu 
poziomowi językowemu. 
• Reaguje na poprawianie przez nauczyciela błędów, zarówno w pisowni, jak i w 
mówieniu (to znaczy, stara się je zrozumieć i zapamiętać wersje poprawne). 
• Jest w stanie poprawić własne błędy w mówieniu, pisaniu i ćwiczeniach 
gramatycznych.  
• Uczeń potrafi samodzielnie zaprezentować wyniki własnej pracy, wypowiadać 

własne zdanie, nawiązując do obyczajowości polskiej i krajów anglojęzycznych. 
• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na bardzo dobry poziom przygotowania do 
zajęć. 
 



 
 
 
Ocena dobra 

• Choć rozwój czterech sprawności jest wyraźny, to jednak nierównomierny. 
Uczeń na przykład gorzej pisze (forma, ortografia), niż mówi lub rozumie tekst 
czytany lub słuchany. 
• Zna słowa i struktury gramatyczne, poznane w toku nauczania. Stosuje je, 
popełniając drobne błędy. 
• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka z reguły potrafi przekazywać, 
zrozumieć i odtworzyć informacje w zakresie materiału odpowiadającego 
swojemu poziomowi językowemu, choć czasem wymaga to dodatkowych 
wyjaśnień ze strony rozmówcy i słuchającego. 
• Zazwyczaj reaguje na poprawianie przez nauczyciela błędów. 
• Zazwyczaj potrafi zidentyfikować własny błąd i go poprawić. 
• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na dobry poziom przygotowania do zajęć. 
 

Ocena dostateczna 
• Uczeń rozwija cztery sprawności językowe w stopniu nierównomiernym, mając 
problemy w obrębie niektórych z nich, na przykład mówi dość płynnie, ale nie 
zawsze zrozumiale, na ogół rozumie tekst czytany, ale brak umiejętności 
odgadywania znaczeń struktur, fraz lub słownictwa z kontekstu powoduje, że 
pewne fragmenty są dla niego zupełnie niezrozumiałe. 
• Raczej zna struktury gramatyczne i słownictwo, poznane w toku nauczania. 
Stosuje je w miarę sprawnie lub zna je dość dobrze, lecz nie używa w mowie i 
piśmie. 
• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka stosuje wypowiedzi proste i 
krótkie, oczekując podobnych ze strony rozmówcy. Sporadycznie nie dochodzi 
jednak do komunikacji. 
• Czasem reaguje na błędy, poprawiane przez nauczyciela.  
• Raczej umie poprawić swój błąd, jeśli jest zasygnalizowany przez nauczyciela. 
• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na dostateczny poziom przygotowania do 
zajęć. 
 
Ocena dopuszczająca 
• Uczeń rozwija cztery sprawności językowe w stopniu ograniczonym, bazując 
raczej na umiejętnościach nabytych we wcześniejszym stadium nauki. 

• Zna niektóre struktury gramatyczne i słownictwo nabyte w toku nauczania i 
używa ich, jednak czasami nawiązanie komunikacji jest niemożliwe. 
• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka stosuje wypowiedzi bardzo 
proste i krótkie, oczekując podobnych ze strony rozmówcy. 
• Rzadko reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela. 
• Raczej nie jest w stanie zidentyfikować własnego błędu. 
• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na niski poziom przygotowania do zajęć i 
niesystematyczność. 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami 
edukacyjnymi na poziomie grupy, w której się znajduje. 


