
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
w Zespole Szkół  w Skale 

klasy 1c LO, 1Ti, 1Tl 
 
 
 
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 
1.  Uczeń musi posiadać podręcznik oraz zeszyt przedmiotowy. 
2.  Ocenie podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia. 
3. Sprawdziany są obowiązkowe, zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i 
podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Krótkie sprawdziany, prace kontrolnez 
ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane.  
4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać po powrocie do szkoły, w przypadku 
nieobecności powyżej 1 tygodnia - w terminie uzgodnionym z nauczycielem na pierwszej lekcji po 
powrocie ucznia do szkoły.  
5. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu. Inne oceny nie mogą 
zostać poprawione. 
6. Przy poprawianiu sprawdzianów w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się. Obie oceny 
są uwzględnianie. Termin poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem.  
7. Prace kontrolne z zagadnień gramatycznych nie mogą zostać poprawione z wyjątkiem oceny 
niedostatecznej. Ocena niedostateczna, podobnie jak w przypadku sprawdzianu, musi zostać 
poprawiona. 
8. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru (klasy mające 4h języka tygodniowo) / 
jednokrotnego (klasy mające 2h języka tygodniowo) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, z 
wyjątkiem sprawdzianów lub prac kontrolnych. Uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego 
dwukrotnie/jednokrotne (w zależności od liczby godzin tygodniowo) w ciągu semestru. Ma 
obowiązek zgłosić to przed lekcją. W przypadku braku kolejnych zadań uczeń pisze pracę pisemną 
obejmującą treści i zakres zadania domowego. Praca ta zostaje oceniona. 
9. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych lub innych 
form poprawy ocen (z wyjątkiem oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub prac kontrolnych z 
gramatyki) 
10. Poprawa ocen niedostatecznych jw. następuje najpóźniej 1 tydzień przed planowanym 
ustaleniem oceny semestralnej lub końcoworocznej. Po tym terminie nie ma możliwości poprawy i 
skutkuje to uzyskaniem oceny niedostatecznej na semestr lub koniec roku. Wyjątkiem jest 
obiektywna przeszkoda w dotrzymaniu terminu – na przykład choroba. 
 
UZYSKANIE OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 
 
Uczeń ma możliwość odwołania się od przewidywanej oceny rocznej poprzez napisanie testu 
obejmującego materiał z całego roku. Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, słuchanego oraz 
zagadnienia gramatyczne. Uczeń zgłasza chęć przystąpienia do testu  w formie pisemnej (wniosek 
podpisuje uczeń oraz rodzic/ opiekun prawny), w terminie do 2 dni od uzyskania informacji o 
przewidywanej ocenie końcoworocznej. W ciągu kolejnych 5 dni uczeń pisze test obejmujący 
wszystkie treści przewidziane w programie nauczania danej klasy, zgodnie z wymaganiami 
edukacyjnymi. Ustalenie oceny semestralnej w podobny sposób nie jest możliwe. 
 



Nieobecność ucznia na lekcji, na której przedstawiano przewidywane oceny nakłada na 
niego obowiązek skontaktowania się z nauczycielem w celu poznania proponowanej oceny. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez ucznia, tryb uzyskiwania oceny wyższej 
niż przewidywana pozostaje ten sam. 
 
OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU 
 
1. Wypowiedzi ustne - dialogi lub monologi na dany temat, przygotowane w domu lub 
na lekcji. 
2. Zadania domowe. 
3. Praca na lekcji - Uczeń jest oceniany za: 
a. wypowiedzi ustne z bieżącego materiału 
b. wykonanie ćwiczeń pisemnych podczas lekcji 
c. pracę w grupach 
d. aktywność na lekcji 
4. Wypracowania - napisane w domu lub na lekcji. 
5. Prace pisemne - prace klasowe z zakończonego rozdziału. Gdy na sprawdzianie jest wyznaczone 
zadanie dodatkowe, to uczeń może otrzymać ocenę celującą. 
6. Uczeń, który ma dostosowane wymagania z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii może 
zrobić błędy w pracy pisemnej, pod warunkiem, że nie zmieniają one znaczenia wyrazów. 
Nauczyciel nie bierze pod uwagę błędów ortograficznych i graficznych oceniając prace pisemne.  
7. Prace projektowe - prace wykonane w grupach lub samodzielnie na dany temat. 
8. Uczeń może otrzymać ocenę z czytania ze zrozumieniem. Tłumaczenie i odpowiedzi na pytania 
wynikają z posiadanej wiedzy, zatem uczeń, również ten z dysfunkcjami, będzie oceniany wg 
kryteriów.  
 
POWIADAMIANIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW O OCENACH ICH 
DZIECI/ PODOPIECZNYCH 
 
Dłuższe prace pisemne (sprawdziany) są przechowywane przez nauczyciela do wglądu. Krótsze 
prace są wydawane uczniom. Każdy rodzic lub prawny opiekun ma prawo do rozmowy z 
nauczycielem w czasie do tego wyznaczonym - na wywiadówkach, dniach otwartych oraz po 
wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem.  
 
Kryteria ocen z języka angielskiego 
 
Prace klasowe i sprawdziany. 
Prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco:  
 
100%  i ponad (zadania dodatkowe) - ocena celująca 
90% - 99% - ocena bardzo dobra 
75% - 89% - ocena dobra 
55% - 74 % - ocena dostateczna 
40% - 54% - ocena dopuszczająca 
39% i poniżej - ocena niedostateczna  
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