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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS  IV, V, VII na rok szkolny 2019/2020 

 

Ocena celująca 
 

Ocena bardzo dobra 
 

Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Uczeń bezbłędnie używa 
złożonych struktur 
gramatycznych oraz 
słownictwa, zawartych w 
treściach programowych. 
Uczeń spontanicznie 
prowadzi rozmowę w 
sposób spójny i logiczny. 
W wypowiedziach 
pisemnych operuje 
strukturami 
wybiegającymi poza 
program; są one spójne i 
logiczne. 
W semestrze z kartkówek, 
sprawdzianów otrzymuje 
oceny celujące i bardzo 
dobre. 
Na koniec każdego 
semestru przygotowuje 
prezentację na temat 
wskazany przez siebie lub 
nauczyciela. 

Uczeń potrafi poprawnie 
używać prostych i 
złożonych struktur 
gramatycznych. Posługuje 
się bogatym 
słownictwem. Rozumie i 
redaguje tekst pisany. 
Rozumie sens tekstu, 
dialogu. Uczeń popełnia 
niewielkie błędy, nie 
zakłócają one 
komunikacji.  

Uczeń stosuje większość 
struktur gramatycznych i 
buduje spójne zdania. 
Posiada dość bogaty 
zasób słownictwa, potrafi 
budować krótkie 
wypowiedzi pisemne lub 
ustne na zadany temat. 
Nowy tekst czyta z 
błędami ale wydobywa z 
niego najistotniejsze 
informacje. Uczeń 
popełnia dużo drobnych 
błędów, nie zakłócają one 
komunikacji. 

Uczeń używa niektórych 
prostych i złożonych 
struktur. Nie umie 
wypowiadać się 
spontanicznie, 
wypowiedzi ogranicza do 
pojedynczego  zdania. 
Potrafi wypowiadać się na 
przygotowany wcześniej 
temat (wypowiedzi nie 
zawsze tworzą spójną 
całość, zawierają błędy, 
które czasem zakłócają 
komunikację). 
Wypowiedzi pisemne 
zazwyczaj są krótkie i nie 
wyczerpują tematu. 
Uczeń czasami umie 
zrozumieć  ogólny sens 
tekstu pisanego lub 
słuchanego. 

Uczeń używa niedużą 
ilość struktur, buduje 
bardzo proste zdania. Nie 
umie spontanicznie 
wypowiedzieć się. Uczeń 
ma duży problem z 
przygotowaniem 
wypowiedzi na zadany 
temat. 
 Przygotowane  
wypowiedzi pisemne są 
niespójne; wypowiedzi 
ustne i pisemne zawierają 
dużo błędów, powodując 
zaburzenia 
komunikacyjne. Z tekstów 
pisanych i czytanych 
wyszukuje podstawowe 
informacje. 

Zasady pracy na lekcjach: 

 

 ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, prace pisemne wykonane w domu, sprawdziany, kartkówki, zeszyty przedmiotowe, zeszyty 

ćwiczeń, udział w konkursach, prezentacje. 
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 Ocena semestralna i roczna obliczana jest wg średniej ważonej. 

Oceny z wagą 3 - sprawdziany 

Oceny z wagą 2 - odpowiedzi ustne, kartkówki, konkursy, prezentacje 

Oceny z waga 1 - zadania domowe, praca na lekcji, zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń 

 

 Ocenianie kartkówek i sprawdzianów: 

KARTKÓWKI SPRAWDZIANY 

Od 90% bardzo dobry 

Od 75% dobry 

Od 50% dostateczny 

Od 33% dopuszczający 

Poniżej 33% niedostateczny 

Od 98% celujący 

Od 90% bardzo dobry 

Od 75% dobry 

Od 50% dostateczny 

Od 33% dopuszczający 

Poniżej 33% niedostateczny 

 

 Obowiązkiem ucznia jest aktywny udział w zajęciach języka angielskiego, starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy i 

zeszyt ćwiczeń oraz systematyczne przygotowanie się do zajęć. Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązku 

przygotowania do kolejnych zajęć. Wyjątek stanowi udokumentowana absencja chorobowa. w tym przypadku nauczyciel 

umożliwia uzupełnienie braków. (7 dni) 

 Każdy uczeń może zgłosić 2 nieprzygotowania na semestr. Nie zgłasza się nieprzygotowania z kartkówek i sprawdzianów. 

 Kartkówka to 10-15 praca pisemna, obejmująca 1-3 jednostek lekcyjnych. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania jej, 

kartkówka nie podlega poprawie. Uczeń nieobecny w terminie pisania kartkówki, pisze ją w możliwie najszybszym 

terminie, wyznaczonym przez nauczyciela. Dopuszcza się odpowiedz ustną z materiału sprawdzanego w trakcie 

kartkówki. 
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 Odpowiedzi ustne sprawdzają wiedzę z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. Uczeń ma prawo do poprawy jednej odpowiedzi 

ustnej w semestrze w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Prace pisemne wykonywane w domu mają na celu powtórzenie i utrwalenie materiału zrealizowanego w trakcie zajęć. 

 Uczeń używający materiałów niedozwolonych w trakcie kartkówki lub sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Plusy i minusy otrzymane za różne rodzaje aktywności zamieniają się w oceny.( 5 plusów - bardzo dobry; 5 minusów - 

niedostateczny). 

 Uczeń zobowiązany jest pracować systematycznie przez cały rok szkolny. Oceny na I semestr oraz ocena roczna są 

średnimi ważonymi ze wszystkich ocen, które otrzymał uczeń. Na prośbę ucznia nauczyciel może wyrazić zgodę na 

poprawę oceny końcoworocznej o jeden stopień. (uczeń pisemnie zgłasza taką prośbę do nauczyciela uczącego zaraz po 

otrzymaniu informacji o ocenie proponowanej). Oceniana jest znajomość materiału z całego roku szkolnego a otrzymana 

ocena jest ostateczna. 

 Wszystkie sytuacje, które nie zostały ujęte w zasadach wystawiania ocen rozstrzygane będą indywidualnie na płaszczyznie 

uczeń-nauczyciel-rodzic. 

 

 Opracowanie: E. Dulowska-Kucharczyk 


