
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA 

POSZCZEGÓLNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH. 

 

Ocena celująca: 

 

-uczeń jest laureatem konkursów językowych o zasięgu wojewódzkim lub 

finalistą olimpiad  

przedmiotowych w gimnazjach 

-uczeń bierze udział w konkursach szkolnych z języków obcych i zajmuje 

czołowe miejsca 

-uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych z języków obcych 

-poprawnie rozwiązuje testy i ćwiczenia wykraczające poza program klasy 

-biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w mowie i piśmie 

-z prac klasowych otrzymuje tylko oceny celujące i bardzo dobre 

-bez trudności rozumie język sytuacyjny, wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 

nagrania autentyczne  

wykraczające poza program nauczania 

-czyta ze zrozumieniem teksty spoza podręcznika np. czasopisma młodzieżowe 

-z właściwą intonacją i akcentem czyta teksty spoza podręcznika 

-samodzielnie wykonuje prace dodatkowe (referaty, opisy) 

-prowadzi starannie zeszyt, zawsze przynosi podręcznik i ćwiczenia 

 

Ocena bardzo dobra: 

 

-uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

-potrafi zrozumieć 

kluczowe informacje w różnych tekstach i rozmowach 

-potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną 

-z łatwością potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

-potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

-mówi spójnie bez zawahań 

-dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei 

-umie w naturalny sposób zabierać głos w dyskusji 

-potrafi napisać wypracowanie zawierające pełne zdania, trudne struktury 

gramatyczne i wyszukane  

słownictwo, zawiera wszystkie istotne punkty wyrażające jego myśli 

-używa prawidłowej pisowni i interpunkcji 

-z prac klasowych otrzymuje oceny bardzo dobre 

-prowadzi starannie zeszyt, zawsze przynosi podręcznik i ćwiczenia 

 

 

 

 



Ocena dobra: 

 

-zazwyczaj uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i 

rozmów 

-potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji 

-potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem 

-potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

-posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne 

błędy 

-można go zrozumieć bez trudności 

-pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne 

-w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym 

poświęca niewiele miejsca 

-używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji 

-z prac klasowych otrzymuje przeważnie oceny dobre 

-prowadzi starannie zeszyt, zawsze przynosi podręcznik i ćwiczenia 

 

Ocena dostateczna: 

 

-potrafi zazwyczaj zrozumieć sens prostych tekstów i rozmów 

-potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w tekstach i rozmowach 

-zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela 

-zazwyczaj udaje mu się z powodzeniem przekazać informacje 

-w mowie popełnia sporo zauważalnych błędów ale można go zrozumieć 

-operuje prostymi strukturami gramatycznymi 

-potrafi budować spójne proste zdania 

-czasami używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

-prowadzi starannie zeszyt, zawsze przynosi podręcznik i ćwiczenia 

 

Ocena dopuszczająca: 

 

-pracuje na lekcji odtwórczo (przepisuje ćwiczenia z tablicy, wykonuje 

najprostsze omówione  

wcześniej ćwiczenia, często przy znacznej pomocy nauczyciela) 

-zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela ale może potrzebować pomocy lub 

podpowiedzi 

-dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa dla wyrażenia myśli 

-rzadko zabiera głos w dyskusji 

-można go zrozumieć z pewną trudnością 

-prace klasowe pisze na oceny dopuszczające, czasami na niedostateczne 

-prowadzi starannie zeszyt, zawsze przynosi podręcznik i ćwiczenia 

 

 



Ocena niedostateczna: 

 

-nie prowadzi starannie i systematycznie zeszytu, nie przynosi podręcznika i 

ćwiczeń 

-rzadko odrabia prace domowe 

-nie udziela wypowiedzi lub jego wypowiedź jest niezrozumiała i nie na temat 

-popełnia bardzo poważne błędy w mowie i piśmie 

-nie bierze udziału w lekcji 

-nie wykazuje zainteresowania przedmiotem i chęci poprawienia 

oceny 

-prace klasowe pisze na oceny niedostateczne 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

Uczniowie otrzymują oceny cząstkowe za:  

odpowiedzi ustne  

prace domowe 

prace pisemne (opisy, wypracowania) 

czytanie ze zrozumieniem 

słuchanie ze zrozumieniem 

dyktanda 

prace dodatkowe 

pracę na lekcji 

aktywność 

sprawdziany 

kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane 

 

 

 

SKALA PROCENTOWA PRAC PISEMNYCH 

 

-100%   cel 

-99% - 86%  bdb (5)  

-85% - 75%  db (4) 

74% - 51%   dst (3) 

-50% - 41%  dop   

-40% i poniżej  ndst (1) 

 

 

 

 

 



ZADANIA DOMOWE 

  

- Niezgłoszenie braku zadania domowego przed lekcją skutkuje otrzymaniem 

oceny niedostatecznej. 

- W ciągu semestru uczeń o profilu podstawowym ma prawo zgłosić 2 razy 

nieprzygotowanie, uczeń o profilu rozszerzonym 3 razy. W obu przypadkach 

każde następne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

- Aktywność i zaangażowanie ucznia w lekcję oceniana jest na podstawie 

obserwacji nauczyciela. Uczeń otrzymuje plusy bądź minusy. Za 

zgromadzonych 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za 5 minusów 

niedostateczną. 

-  Ocena semestralna i roczna wystawiana jest  na podstawie ocen cząstkowych, 

ale nie jest średnią arytmetyczną. 

-  Uczeń ma prawo odwołać się od oceny na podstawie regulaminu. 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

- Testy i sprawdziany zapowiadane są zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. w przypadku nieobecności nauczyciela test lub sprawdzian 

odbędzie się na drugiej lekcji języka angielskiego po powrocie osoby 

prowadzącej zajęcia w danej klasie. 

-  W przypadku kartkówek, dyktand i odpowiedzi ustnych niezapowiedzianych - 

ucznia obowiązuje materiał z ostatniej lekcji.  

UWAGA Nauczyciel wymaga od uczniów znajomości podstawowych struktur 

gramatycznych na każdej lekcji 

-    Sprawdzianów i testów uczeń nie otrzymuje do domu. Są one do wglądu u 

nauczyciela. 

- Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności 

usprawiedliwionej, jest zobowiązany napisać go w terminie ustalonym z 

nauczycielem.   

- W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej, termin pisania 

sprawdzianu ustala nauczyciel i nie podlega on negocjacji.  

-   Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej uzyskanej ze 

sprawdzianu w przeciągu dwóch tygodni w terminie ustalonym z nauczycielem. 

Poprawa jest jednorazowa. Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok 

oceny uzyskanej poprzednio i nie oznacza to anulowania oceny 

niedostatecznej, a fakt że uczeń opanował daną partię materiału. Jeżeli z 

przyczyn losowych uczeń nie zdążył poprawić sprawdzianu w ciągu tego czasu, 

może umówić się za nauczycielem indywidualnie.   


