
 

 

Uczeń otrzymuje ocenę za: 

prace klasowe  

kartkówki  

mówienie: krótkie wypowiedzi ustne, dialogi itp.

wypracowania 

prezentacje multimedialna 

zadania domowe  

prace dodatkowe / projekty 

aktywność 

przeczytane książki 

udział w konkursach przedmiotowych zakończony sukcesem

 
1. Liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie ulega przeliczeniu na stopnie wg następującej skali:

poniżej 30% - niedostateczny (1) 
31-54% - dopuszczający (2) 
55-59% - dopuszczający plus (2+) 
60-64%  -  dostateczny minus(3-)  
65-69% - dostateczny (3) 
70-74% - dostateczny plus (3+) 
75-79% - dobry minus (4-) 
80-84% - dobry (4) 
85-89% - dobry plus (4+) 
90-94% - bardzo dobry minus (5-) 
od 95% - 100%  bardzo dobry (5) 
od 95% + zadanie dodatkowe – celujący 

W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może zmienić poszczególne 
2. Oceniana jest aktywność na zajęciach . Uczeń może otrzymać “+” lub “ 

minusów, to ocena niedostateczna.
3. Wymagane jest posługiwanie się językiem angielskim podczas zajęć. Uczniowie mogą dosta

niepotrzebne używanie języka polskiego. Swobodne wypowiedzi w języku angielskim, jak również częste 
użycie złożonych konstrukcji, będą nagradzane “ +”.  

4. Za nieprzygotowanie do zajęć uznawany jest brak podręczników, zeszytu przedmiotowego lub
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie (NP) oraz brak zadania (BZ) dwa razy w semestrze
(2 x NP.; 2 x BZ). W przypadku prac klasowych oraz zapowiedzianych kartkówek uczeń nie może zgłosić 
nieprzygotowania. 

5. W przypadku nieobecności ucznia
nauczyciela o udostępnienie materiałów oraz przepisuje notatki do zeszytu. Jeśli nieobecność trwała 1
uczeń ma 2 dni na nadrobienie zaległości. W przypadku nieobecności dłużs
uzupełnienie materiału bądź ustala z nauczycielem termin nadrobienia zaległości.

6. Ważna jest systematyczna praca uczniów. Poprawić można jedynie ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze 
sprawdzianu bądź kartkówki po wcze
można poprawić zdając egzamin sprawdzający.

 
Podpis Rodzica                                                               Podpis Ucznia

  
…………………………………                                  ………………

 
Wymagania edukacyjne dla klasy 5

Język Angielski 

Kiedy? 

po każdym rozdziale 

wg zapowiedzi 

mówienie: krótkie wypowiedzi ustne, dialogi itp. na bieżąco 

na bieżąco 

wg zapowiedzi 

na bieżąco 

1-2 w semestrze 

na bieżąco 

na bieżąco 

udział w konkursach przedmiotowych zakończony sukcesem według osiągnięć 

na sprawdzianie ulega przeliczeniu na stopnie wg następującej skali:

celujący (6) (prace klasowe) 

W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może zmienić poszczególne zakresy procentowe.
2. Oceniana jest aktywność na zajęciach . Uczeń może otrzymać “+” lub “ -” .  5 plusów, to ocena bardzo dobra, 5 

minusów, to ocena niedostateczna. 
3. Wymagane jest posługiwanie się językiem angielskim podczas zajęć. Uczniowie mogą dosta

niepotrzebne używanie języka polskiego. Swobodne wypowiedzi w języku angielskim, jak również częste 
użycie złożonych konstrukcji, będą nagradzane “ +”.   

4. Za nieprzygotowanie do zajęć uznawany jest brak podręczników, zeszytu przedmiotowego lub
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie (NP) oraz brak zadania (BZ) dwa razy w semestrze
(2 x NP.; 2 x BZ). W przypadku prac klasowych oraz zapowiedzianych kartkówek uczeń nie może zgłosić 

5. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji jest on zobowiązany do nadrobienia zaległości. To znaczy: prosi 
nauczyciela o udostępnienie materiałów oraz przepisuje notatki do zeszytu. Jeśli nieobecność trwała 1
uczeń ma 2 dni na nadrobienie zaległości. W przypadku nieobecności dłuższej niż 5 dni, uczeń ma tydzień na 
uzupełnienie materiału bądź ustala z nauczycielem termin nadrobienia zaległości.

6. Ważna jest systematyczna praca uczniów. Poprawić można jedynie ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze 
sprawdzianu bądź kartkówki po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. Ocenę półroczną lub roczną 
można poprawić zdając egzamin sprawdzający. 

Podpis Rodzica                                                               Podpis Ucznia

…………………………………                                  …………………………………                         

dukacyjne dla klasy 5 
 

na sprawdzianie ulega przeliczeniu na stopnie wg następującej skali: 

zakresy procentowe. 
” .  5 plusów, to ocena bardzo dobra, 5 

3. Wymagane jest posługiwanie się językiem angielskim podczas zajęć. Uczniowie mogą dostać “ - “ za 
niepotrzebne używanie języka polskiego. Swobodne wypowiedzi w języku angielskim, jak również częste 

4. Za nieprzygotowanie do zajęć uznawany jest brak podręczników, zeszytu przedmiotowego lub brak zadania. 
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie (NP) oraz brak zadania (BZ) dwa razy w semestrze 
(2 x NP.; 2 x BZ). W przypadku prac klasowych oraz zapowiedzianych kartkówek uczeń nie może zgłosić 

na lekcji jest on zobowiązany do nadrobienia zaległości. To znaczy: prosi 
nauczyciela o udostępnienie materiałów oraz przepisuje notatki do zeszytu. Jeśli nieobecność trwała 1-2 dni, 

zej niż 5 dni, uczeń ma tydzień na 
uzupełnienie materiału bądź ustala z nauczycielem termin nadrobienia zaległości. 

6. Ważna jest systematyczna praca uczniów. Poprawić można jedynie ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze 
śniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. Ocenę półroczną lub roczną 

Podpis Rodzica                                                               Podpis Ucznia 

…………………                          


