
 

 

 

Kryteria oceniania z języka angielskiego w roku szkolnym 2016/2017 

 

I) Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi na pytania, udział w dialogu, przedstawienie 

scenki, formułowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat, deklamacja poezji. 
 

* Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę: 

 

- płynność i skuteczność komunikacji 

 

-poprawność fonetyczną (wymowę) 

 

-dobór materiału językowego ( leksykalnego i gramatycznego) 

 

- poprawność gramatyczną. 

 

II) Odpowiedzi pisemne: 
 

 a) Kartkówki ( także niezapowiedziane, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji), 

      

 b)Sprawdziany ( z więcej niż trzech lekcji, zapowiedziane na tydzień przed i poprzedzone obowiązkowo 

powtórzeniem wiadomości ) 

 

c) inne prace pisemne np. projekty, próbne egzaminy gimnazjalne, prace klasowe ( zapowiedziane 2 tygodnie 

wcześniej i poprzedzone obowiązkowo powtórzeniem wiadomości) 

 

* Oceniając wypowiedz pisemną nauczyciel bierze pod uwagę: 

 

- skuteczność komunikacyjną 

 

- poprawność ortograficzną i interpunkcyjną 

 

-dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego) 

 

- poprawność gramatyczna 

 

W odpowiedziach pisemnych poprawność gramatyczną sprawdza się poprzez ćwiczenia, uzupełnianie, 

tłumaczenie a znajomość zwrotów i słownictwa poprzez tłumaczenie z języka obcego na język ojczysty lub 

odwrotnie. Dodatkowym elementem oceny jest aktywność ucznia. 

 

 

Ocena z pracy pisemnej może być poprawiona w terminie dwóch tygodni od momentu oddania pracy przez 

nauczyciela. Nauczyciel może punktować odpowiedź pisemną, ale końcowy efekt pracy ucznia będzie 

przedstawiony w postaci oceny: 

 

-celującej 

 

-bardzo dobrej 

 

-dobrej 

 

-dostatecznej 

 

-dopuszczającej 

 

-niedostatecznej 

 

 



 

 

Kryteria oceniania kartkówek, sprawdzianów oraz klasówek zgodne z WSO 

 

- 0%- 34%- ocena niedostateczna 

- 35%- 54%- ocena dopuszczająca 

- 55%- 74%- ocena dostateczna 

- 75%-89%- ocena dobra 

- 90%- 99%- ocena bardzo dobra 

- 100% - ocena celująca 

 

 Osoba, która w czasie pisania kartkówki, sprawdzianu lub innej pracy pisemnej zostanie przyłapana na 

pracy niesamodzielnej lub korzystaniu z innych niedozwolonych form pomocy (ściąg) otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

 Oceny z poszczególnych form wypowiedzi mają różną wagę, wartość zgodne ze szkolnym WSO 

( rozdział oceniania przedmiotowe). Ponadto, uczeń może zgłosić brak zadania domowego dwa razy na 

semestr. Trzeci brak zadania oraz każdy następny spowoduje, iż uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. 

Podobnie w przypadku odpowiedzi ustnej, przy tablicy. 

 

(nieprzygotowanie do lekcji można zgłosić dwa razy na semestr; uczeń, który nie skorzystał z przysługującego 

mu prawa w pierwszym semestrze nie ma prawa do dodatkowych dwóch nieprzygotowań  w semestrze drugim) 
Brak zadania domowego odnotowywany jest w dzienniku elektronicznym. Za trzy minusy uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

„Plus można otrzymać za aktywność na lekcji lub odrobienie prac dodatkowych. Ilość plusów  w dzienniku 

oznaczających ocenę bardzo dobrą zależy od siatki godzin (język angielski – 5 plusów, język niemiecki – 3 

plusy, język hiszpański – 3 plusy). 

Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych opuścił sprawdzian, pracę klasową lub test otrzymuje ocenę zero, 

którą ma obowiązek poprawić. Warunki poprawy oceny zerowej zgodne są z WSO ( Rozdział Oceniania 

przedmiotowe). 

   
 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny  

 

Ocena celująca: 

- bezbłędne rozumienie tekstu pisanego i mówionego (na odpowiednim dla ucznia poziomie) 

- poprawność językowa (intonacja, wymowa, struktury gramatyczne) 

- swoboda i lekkość wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym (duży zasób słownictwa) 

- udział w konkursach językowych 

- używanie różnorodnych form i struktur gramatycznych  

Ocena bardzo dobra: 

- uczeń rozumie tekst 

- odpowiada na pytanie związane z nim 

- potrafi wypowiedzieć się na zadany temat 

- mówi poprawnie fonetycznie 

- sam tworzy wypowiedź, intuicyjnie dobierając materiał gramatyczny i leksykalny 

- bardzo aktywny na lekcji 

- wypowiedzi pisemne bezbłędne 

Ocena dobra: 

- rozumie krótsze i dłuższe wypowiedzi 

- odgaduje słowa i wyrażenia z kontekstu zadań nawet, jeśli nie rozumie ich od razu 

- wymowa i intonacja nie zakłóca informacji, którą przekazuje 

- zna słownictwo odpowiednie do poruszanego tematu 

- potrafi napisać krótkie formy wypowiedzi: tekst, dialog, itp.   

Ocena dostateczna: 

- niedokładne rozumienie prostego tekstu 

- słownictwo proste, mało urozmaicone, brak inwencji 

- błędy fonetyczne i leksykalne, ale istnieje możliwość zrozumienia 

- częste mylenie zwrotów, niezrozumienie powodujące braki komunikacyjne 

- błędy fonetyczne utrudniające zrozumienie wypowiedzi 

 



 

 

 

Ocena dopuszczająca: 

- minimalne zrozumienie sensu prostych zwrotów 

- błędne formułowanie wypowiedzi 

- błędy fonetyczne wykluczający zrozumienie tekstu 

- mimo minimalnych predyspozycji językowych uczeń stara się coś przedstawić, czegoś nauczyć, pracuje aby 

udowodnić, że potrafi zdobyć się na jakiś wysiłek 

Ocena niedostateczna: 

- braki ze wszystkich dziedzin (gramatyka, słownictwo, fonetyka) 

- błędy uniemożliwiające zrozumienie 

- niechęć do jakiejkolwiek pracy 

- nieodrabianie zadań domowych, nieuczenie się dialogów, wierszy, itp. 

- brak aktywności na lekcji 

 

 

Uczniowie z orzeczeniem o niedosłuchu, niedostosowaniu społecznym, zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym oraz z niepowodzeniami szkolnymi oceniani są według powyższych kryteriów z 

uwzględnieniem specjalnych wymagań edukacyjnych. Wszyscy uczniowie mają wydłużony czas 

odpowiedzi ustnych i pisemnych. 

 

Kryteria wymagań w stosunku do uczniów z dysfunkcjami (wynikającymi z 
dysleksji rozwojowej) powinny uwzględniać wynikające z nich trudności i zalecenia zawarte 

w opinii poradni pedagogiczno -psychologicznej 

- Nauczyciel umożliwia tym uczniom wykonywanie projektów na komputerze, może 

wydłużyć czas pisania sprawdzianu, obniżyć kryteria oceny z czytania lub ortografii, nie oceniać 

estetyki pisma. 

- U uczniów z poważną dysgrafią wskazane jest zastąpienie niektórych sprawdzianów 

pisemnych indywidualnymi sprawdzianami ustnymi. 

- Oceny za prace pisemne są ocenami za treść bez uwzględnienia grafomotorycznej i ortograficznej strony pracy. 

- U uczniów z dysfunkcjami słuchu należy obniżyć kryteria ocen na które ma ona wpływ 
(np. rozumienie ze słuchu, komunikowanie się). 

 

- Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w klasach integracyjnych stosuje się zasady 
   przyjmujące za punkt wyjścia dostosowanie materiału do ich możliwości. 

 

Wymagania dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim: 

 

Ocena celująca 

 Wiedza i umiejętności wykraczające:   

- Opanował w pełni materiał przewidziany programem nauczania. 

- Stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych. 

- Potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela. 

- Wyszukuje samodzielnie materiały na dany temat. 

- Odróżnia rzeczywistość realną od fikcji. 

- Odnosi sukcesy w konkursach artystycznych lub sportowych. 

- Podejmuje próby samodzielnego formułowania własnych sądów i opinii na określony temat. 

 

Ocena bardzo dobra 

 Wiedza i umiejętności dopełniające: 

- Opanował zdecydowaną większość materiału programowego. 

- Zna podstawowe definicje, fakty, pojęcia, reguły. 

- Potrafi samodzielnie korzystać z poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji. 

- Umie samodzielnie wykonać typowe zadania, a trudniejsze przy pomocy nauczyciela. 

- Próbuje samodzielnie wykonywać dodatkowe zadania. 

- Samodzielnie czyta i rozumie polecenia. 

 

 

 



 

Ocena dobra 

 Wiedza i umiejętności rozszerzające: 

 

- Opanował podstawowe treści programu nauczania przewidziane dla danej klasy. 

- Zna większość definicji, pojęć, faktów i reguł. 

- Umie korzystać ze źródeł poza podręcznikowych przy pomocy nauczyciela. 

- Potrafi częściowo zastosować znane reguły i zasady w praktyce. 

- Bez pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania i polecenia. 

 

Ocena dostateczna 

 Wiedza i umiejętności podstawowe: 

- Opanował większość podstawowych treści programu nauczania. 

- Potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać w praktyce poznane reguły i zasady. 

- Wykonuje samodzielnie zadania po przeczytaniu polecenia przez nauczyciela. 

 

Ocena dopuszczająca 

 Wiedza i umiejętności konieczne 

- W minimalnym stopniu opanował podstawowe treści programowe. 

-Wykonuje typowe zadania tylko przy pomocy nauczyciela. 

- Nie zna języka przedmiotu. 

- Nie odróżnia fikcji od rzeczywistości. 

 

Ocena niedostateczna 

 Wiedza i umiejętności wymagające poprawy: 

- Nie opanował treści programowych. 

- Nie jest w stanie uzupełnić braków nawet przy pomocy nauczyciela. 

- Nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać bardzo prostych zadań. 

- Braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauki. 

 

 

Kryteria oceniania kartkówek, sprawdzianów oraz klasówek dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

zgodne z WSO 

 

- 0%- 19%- ocena niedostateczna 

- 20%- 34%- ocena dopuszczająca 

- 35%- 54%- ocena dostateczna 

- 55%-74%- ocena dobra 

- 75%- 89%- ocena bardzo dobra 

- 100% - ocena celująca 

 

 

  

 


