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I. KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W grupach gimnazjalnych ocena śródroczna i końcoworoczna uwzględnia poziom wiedzy i 

umiejętności, systematyczność oraz wkład pracy przewidywany w procesie kształcenia na 

poziomie grupy, a nie klasy. Ocena ta jest wystawiana przez nauczyciela na podstawie 

ocen cząstkowych, ale nie musi być średnią tych ocen. Lekcje przeprowadzane są metodą 

komunikatywną co oznacza, że uczniowie posługują się wyłącznie językiem angielskim na 

zajęciach. 

Uczniowie oceniani są za: 

- pisemne sprawdziany wiadomości 

- kartkówki 

- wypowiedzi ustne (po każdym teście, krótkie przemówienia na wybrany temat lub 

prezentacje przeczytanej książki anglojęzycznej) 

- wypowiedzi pisemne 

- osiągnięcia w konkursach języka angielskiego (udział  min w etapie rejonowym) 

- projekty językowe  

Skala oceniania (kartkówki i testy) 

100 – 96%  celujący 

95 – 93%  bardzo dobry + 

92 – 85%  bardzo dobry 

84 – 82%  bardzo dobry – 

81 – 80%  dobry + 

79 – 75%  dobry 

74 – 72%  dobry – 

71 – 70%  dostateczny + 

69 – 64%  dostateczny 

63 – 60%  dostateczny – 

59 – 56%  dopuszczający + 

55 – 53%  dopuszczający 

52 – 50%  dopuszczający – 

49 – 0%  niedostateczny (obowiązkowa poprawa) 

 

Pisemne sprawdziany wiadomości 

- są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej i składają się z dwóch części: pisemnej i 

ustnej 

- pisemne sprawdziany są przeprowadzane pod koniec każdego działu po uprzednim 

powtórzeniu materiału i trwają całą lekcję 
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- są obowiązkowe (uczeń, który opuścił sprawdzian zobowiązany jest napisać go w terminie 

do dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły lub w terminie ustalonym z 

nauczycielem; jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel sprawdzi wiedzę ucznia z zakresu zaległego 

sprawdzianu w dogodnym dla nauczyciela terminie – uczeń taki traci przywilej przygotowania 

się do sprawdzianu 

- zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania do lekcji nie zwalnia go z pisania sprawdzianu 

- do poprawy sprawdzianu można przystąpić tylko raz, najwyższą oceną z poprawy 

sprawdzianu jest ocena bardzo dobra 

- uczeń zobowiązany jest poprawić ocenę niedostateczną, decyzja o poprawie oceny 

dopuszczającej należy do ucznia: w sytuacji otrzymania z poprawy oceny gorszej niż 

dopuszczająca jest ona wpisywana do dziennika i uwzględniana przy wystawianiu ocen 

- ocena dostateczna nie jest oceną do poprawy  

- sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela i udostępniane uczniowi oraz jego 

rodzicom lub opiekunom prawnym do końca roku szkolnego w trakcie konsultacji lub w 

innym dogodnym dla stron terminie 

- sprawdziany nie są oddawane uczniom do domu 

- informacja zwrotna dla ucznia dotycząca popełnionych błędów oraz wskazówki do dalszej 

pracy są udzielane ustnie w trakcie lekcji, na której omawiane są wyniki sprawdzianu 

Kartkówki 

- obejmują materiał co najwyżej z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych i nie muszą być 

zapowiedziane; trwają one 10-15 minut; nauczyciel dopuszcza możliwość zmiany skali 

oceniania 

- można je poprawić w terminie do dwóch tygodni od otrzymania oceny 

- ocenę niedostateczną lub dopuszczającą można poprawić tylko raz, najwyższa ocena z 

poprawy to ocena bardzo dobra 

- uczeń zobowiązany jest poprawić ocenę niedostateczną, decyzja o poprawie oceny 

dopuszczającej należy do ucznia: w sytuacji otrzymania z poprawy oceny gorszej niż 

dopuszczająca jest ona wpisywana do dziennika i uwzględniana przy wystawianiu ocen 

- ocena dostateczna nie jest oceną do poprawy 

- zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania do lekcji zwalnia tylko z pisania 

niezapowiedzianych kartkówek 

- kartkówki są przechowywane przez nauczyciela i udostępniane uczniowi oraz jego rodzicom 

lub opiekunom prawnym do końca roku szkolnego w trakcie konsultacji lub w innym 

dogodnym dla stron terminie  

- informacja zwrotna dla ucznia dotycząca popełnionych błędów oraz wskazówki do dalszej 

pracy są udzielane  ustnie w trakcie lekcji, na której omawiane są wyniki kartkówki 
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Nieobecności 

Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji ma obowiązek przygotować się do zajęć we 

własnym zakresie, uzupełnić notatki oraz odrobić zadanie domowe. Wyjątek stanowi 

przypadek, gdy uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą 

(tydzień lub dłużej). W przypadku takiej nieobecności uczeń jest zwolniony z odpowiedzi 

ustnej lub pisemnej przez tydzień oraz ustala z nauczycielem indywidualnie termin 

sprawdzenia jego wiadomości. Uczeń ma prawo do skorzystania z pomocy nauczyciela w 

ramach ustalonych godzin konsultacyjnych. 

Nieprzygotowania i braki zadań 

Uczeń ma obowiązek być przygotowany do każdej lekcji. Musi posiadać w czasie lekcji zeszyt, 

podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz materiały dodatkowe kserowane przez nauczyciela 

(handouts), których brak jest traktowany jak nieprzygotowanie do lekcji.  

Trzy razy w ciągu semestru uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. 

Nieprzygotowanie oznacza: brak podręcznika, brak zeszytu ćwiczeń, brak materiałów 

skserowanych przez nauczyciela (handouts) lub brak przygotowania do lekcji. Fakt ten należy 

zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.  

Trzy razy w ciągu semestru uczeń ma prawo do zgłoszenia braku zadania. Brak zadania 

oznacza nieposiadanie zadania zadanego na poprzedniej lekcji, nie dotyczy prac 

pisemnych/innych form zadań zadanych wcześniej (np. prezentacji), których brak jest 

równoznaczny z oceną niedostateczną. Uczeń, który nie odrobił zadania ma obowiązek 

nadrobienia zaległości na kolejną godzinę lekcyjną.  

Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania do lekcji nie zwalnia go z pisania zapowiedzianego 

sprawdzianu lub kartkówki. 

Oceny semestralne i końcoworoczne 

Oceny semestralne i końcoworoczne są wystawiane na podstawie ocen cząstkowych ale nie 

muszą być średnią tych ocen. 

Tryb uzyskania oceny końcoworocznej wyższej niż proponowana  

Uczeń może ubiegać się o ocenę końcową wyższą niż proponowana po spełnieniu kryteriów 

zawartych w Statucie Szkoły. Nauczyciel decyduje o sposobie, w jaki można taką ocenę 

uzyskać, m.in. poprzez  

- pisemny lub ustny sprawdzian wiedzy obejmujący materiał z całego semestru, 

- poprzez formę prezentacji na temat zadany przez nauczyciela, 

- poprzez opracowanie i przedstawienie artykułu bądź książki anglojęzycznej lub 

- poprzez inną formę zadaną przed nauczyciela. 

Duże znaczenie ma również postawa ucznia podczas całego semestru: zaangażowanie na 

lekcjach i  sumienne przykładanie się do obowiązków. 
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Test poziomujący 

W pierwszej klasie gimnazjum uczeń przystępuje do testu poziomującego na podstawie 

którego jest przydzielany do grupy. Angliści uczący w tej klasie decydują o 

przyporządkowaniu do grup. 
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II. WYMAGANIA EDUKACYJNE DOTYCZĄCE UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH 

STOPNI W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ  

Ocena celująca 

Gramatyka i słownictwo: 

Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i 
twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

Osiąga sukcesy w konkursach  j. angielskiego na etapie min. rejonowym  

Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  lub 
praktycznych  z programu nauczania; rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
nauczania. 

Słuchanie: 

Rozumie  proste i złożone wypowiedzi wypowiadane językiem standardowym przez rodzimych 
użytkowników języka. Nieznajomość wszystkich słów w tekście nie utrudnia zrozumienia 
kontekstu. 

Domyśla się kontekstu znaczenia nieznanych słów. 

Mówienie: 

Płynnie i spójnie formułuje wypowiedzi na określone tematy. 

Używa poprawnie słownictwa o charakterze zaawansowanym i abstrakcyjnym. 

Zna zasady fonetyki w stopniu zapewniającym  zrozumiałość wypowiedzi. 

Czytanie: 

Rozumie fragmenty tekstu z życia codziennego i potrafi wyłonić z niego najważniejsze 
informacje. 

Pisanie: 

Prawidłowo stosuje zasady ortografii i interpunkcji. 

Prace klasowe, sprawdziany wykonuje bezbłędnie. 

 

Ocena bardzo dobra 

Gramatyka i słownictwo: 

Potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi, budować spójne zdania. 

Używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym. 

Słuchanie: 

Potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki. 

Potrafi zrozumieć ogólny sens różnych tekstów  i  rozmów. 

Potrafi wydobyć potrzebne informacje. 
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Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Mówienie: 

Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 

Potrafi mówić spójnie bez zawahań, posługując się poprawnym językiem. 

Potrafi omawiać tematy codzienne i tematy bardziej złożone. 

Można go z łatwością zrozumieć. 

Pisanie: 

Potrafi napisać zdanie zawierające złożone struktury i słownictwo. 

Potrafi spójnie zorganizować tekst. 

W zadaniu pisemnym  zawiera wszystkie istotne punkty. 

Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

Ocena  dobra 

Gramatyka i słownictwo: 

Potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych. 

Potrafi budować zdania w większości wypadków spójne. 

Zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa. 

Słuchanie: 

Potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki. 

Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnych tekstów i rozmów. 

Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji w tekstach i rozmowach. 

Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Mówienie: 

Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 

Potrafi mówić spójnie z lekkim zawahaniem. 

Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając czasami błędy. 

Potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy bardziej złożone. 

Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności. 

Pisanie 

Próbuje pisać stosując złożone struktury i słownictwo. 

Potrafi na ogół spójnie zorganizować tekst. 



 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 W GIMNAZJUM 

 ZESPÓŁ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

W zadaniu pisemnym  zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele 
miejsca. 

Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

Ocena dostateczna 

Gramatyka i słownictwo 

Potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi. Czasami buduje 
spójne zdania. 

Używa podstawowego słownictwa. 

Słuchanie 

Potrafi rozróżnić większość dźwięków. 

Czasem rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 

Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji. 

Zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela. 

Mówienie 

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 

Mówi zazwyczaj spójnie, ale z wyraźnym zawahaniem. 

Posługuje się częściowo poprawnym językiem; popełnia sporo zauważalnych błędów. 

Potrafi omawiać tematy codzienne, ale niewiele tematów o charakterze bardziej złożonym. 

Można go zazwyczaj zrozumieć. 

Pisanie 

Potrafi napisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo. 

W zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty. 

Popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 

Ocena dopuszczająca 

Gramatyka i słownictwo 

Potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych. 

Potrafi budować zdania, ale w większości niespójne. 

Słuchanie 

Potrafi rozróżnić niektóre dźwięki. 

Ma duże trudności ze zrozumieniem sensu różnych tekstów i rozmów. 

Potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji w tekstach i rozmowach. 
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Potrzebuje pomocy aby zrozumieć polecenia nauczyciela. 

Mówienie 

Z trudnością przekazuje wiadomość. 

Trudno zrozumieć jego wypowiedzi. 

Rzadko mówi spójnie. 

Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie. 

Pisanie 

Próbuje pisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo. 

Brak wyraźnej organizacji tekstu. 

Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

 

Ocena niedostateczna 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym, a 

braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; 

2. nie jest w stanie wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności; 

3. nie opanował minimum programu ustalonej w części dla oceny dopuszczającej. 

 

ZESPÓŁ ANGLISTÓW : 

Gabriela Domańska – Miś 

Paulina Rosińska – Moskwa 

Urszula Srebnicka – Mruk 

Magdalena Nadstawek 

Katarzyna Wszół 


