
WYMAGANIA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Nauczyciel: Angelika Miroń 
 

1. Przedmiotowy system oceniania obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów. 
 
2. Ocenianiu podlegają: 
 

 wypowiedź ustna oraz pisemna (różne formy wypowiedzi: opis, opowiadanie, list 
formalny/nieformalny, pocztówka, rozprawka, itp.); 

 kartkówki (zapowiedziane lub nie); 
 testy (prace klasowe); 
 zadania domowe; 
 praca na lekcji i aktywność; 
 prezentacje 

 
3. Przygotowanie do lekcji: 
 

 uczeń zobowiązany jest być przygotowanym na każdą lekcję oraz mieć odrobione zadanie 
domowe; 

 w przypadku nieprzygotowania lub braku zadania uczeń ma prawo zgłosić 
„nieprzygotowanie” lub „brak zadania” dwa razy na semestr (w sumie zgłoszenie formy 
nieprzygotowania 4 razy na semestr); 

 nieprzygotowanie (np) obejmuje brak książek, niezapowiedziane kartkówki oraz wypowiedź 
ustną, brak zadania (bz) natomiast – pracę domową wszelkiego rodzaju (wypracowanie, 
ćwiczenia, itp.); 

 uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania jeśli kartkówka została wcześniej zapowiedziana; 
 np/bz uczeń zgłasza obowiązkowo na początku lekcji, przed sprawdzeniem przez 

nauczyciela zadania domowego/ odpytywaniem/ niezapowiedzianą kartkówką; 
 w przypadku wykorzystania tych możliwości, a stwierdzeniu przez nauczyciela braku 

zadania lub nieprzygotowania do lekcji, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, przy czym 
jest zobowiązany do uzupełnienia braków na następną lekcję; ocenę taką można poprawić 
poprzez wykonanie dodatkowego, ustalonego z nauczycielem, zadania. 

 
4. Kartkówki: 
 

 obejmują materiał przerobiony w ciągu trzech ostatnich bloków półtoragodzinnych, trwają 
maksymalnie 20 minut i obejmują zagadnienia gramatyczne i treści tematyczne oraz 
wszystkie zagadnienia leksykalne (słownictwo); 

 z pisania kartkówki zwalnia ucznia zgłoszone na początku lekcji tzw. np.; uczeń ma 
obowiązek napisać wszystkie zaległe kartkówki w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 
5. Prace klasowe (testy): 
 

 przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu lub dwóch w podręczniku oraz lekcji 
utrwalającej materiał; 

 trwają jedną lub dwie lekcje, zapowiadane są z minimum tygodniowym wyprzedzeniem; 
 prace klasowe sprawdzają wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa, praktycznego 

zastosowania języka angielskiego, umiejętności (czytanie, słuchanie, pisanie); 
 w przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole (od tygodnia wzwyż) ma on prawo nie 

pisać testu i otrzymuje ocenę „0” (zero) którą musi poprawić w terminie ustalonym z 



nauczycielem, ale nie przekraczającym dwóch tygodni; pilnowanie tego terminu jest 
obowiązkiem ucznia; 

 uczeń, który nie zaliczy sprawdzianu w terminie może dostać ocenę niedostateczną; treść i 
forma poprawy ustala nauczyciel; 

 w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej (ndst) z testu, uczeń zobowiązany jest ją 
poprawić w terminie do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników; 

 poprawiane są tylko i wyłącznie oceny niedostateczne; ocena poprawiona wpisywana jest do 
dziennika razem z oceną poprawianą; 

 uczeń nie ma możliwości poprawiania wszystkich testów na koniec semestru lub roku 
szkolnego; 

 uczeń, który opuścił test i był nieobecny krócej niż tydzień ma obowiązek napisać test na 
pierwszej możliwej lekcji angielskiego; 

 uczeń ma możliwość zabrania poprawionej pracy do domu na zasadach ustalonych przez 
nauczyciela. 
 

6. Dłuższe wypowiedzi pisemne: 
 

 tworzone są przez uczniów w ramach zadań domowych lub podczas pracy na lekcji; 
 praca pisemna (zadanie domowe) powinna być oddana w terminie ustalonym przez 

nauczyciela; po upływie tego czasu uczeń otrzymuje ocenę ndst, którą powinien poprawić; 
 jeśli nauczyciel stwierdzi, że praca złożona przez ucznia jest niesamodzielna, fakt ten jest 

odnotowany w dzienniku (wpisanie symbolu „P”). 
 
7. Praca na lekcji/aktywność/ zadania domowe: 
 

 uczeń oceniany jest plusami i minusami (5 plusów – ocena bardzo dobra, 3 minusy – ocena 
niedostateczna); plusy/minusy z zadań domowych oraz pracy na lekcji i aktywności nie 
łączą się;  

 zadanie domowe jest pracą, która uczeń ma obowiązek wykonać w domu w celu utrwalenia 
wiadomości zdobytych w szkole;  

 za zadanie domowe uczeń może otrzymać ocenę, plusa lub minusa; uczeń, który nie 
wykonał w domu zadanej pracy (pisemnej lub ustnej), a wykorzystał już możliwość 
zgłoszenia nieprzygotowania otrzymuje ocenę niedostateczną; uczeń, który nie zgłosił braku 
zadania domowego, a miał taką możliwość również otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 zadanie domowe może mieć formę ustną lub pisemną 
 jednodniowa nieobecność w szkole nie zwalnia ucznia od odrobienia zadania domowego; w 

przypadku dłuższej niż 2 tygodni nieobecności uczeń wraz z nauczycielem ustala termin 
odrobienia zadań domowych 

 uczeń może korzystać z różnych form pomocy, jednak praca domowa uznana za 
niesamodzielną będzie oceniona na ocenę niedostateczną. 

 
8. Odpowiedź ustna: 
 

 podczas odpowiedzi ucznia obowiązują trzy ostatnie tematy lekcyjne, obejmujące 
zagadnienia gramatyczne i treści tematyczne oraz wszystkie zagadnienia leksykalne 
(słówka);  

 odpowiedź ucznia może składać się z: 
▪ prezentacji streszczenia tekstów i/lub tłumaczenia fragmentów tekstów 
▪ dialogu z nauczycielem w formie odpowiedzi na pytania związane z omawianym 
zagadnieniem 
▪ sprawdzenia znajomości słownictwa;  



 
 podczas odpowiedzi oceniana jest poprawność gramatyczna i leksykalna, płynność 

wypowiedzi, wymowa; 
 uczeń może się zgłosić do odpowiedzi na każdej lekcji; 
 z odpowiedzi zwalnia ucznia zgłoszone na początku lekcji tzw. np. 

 
9. Uczniowie mają prawo do poprawy prac, z których otrzymali ocenę niedostateczną oraz do 
poprawy jednej (w ciągu semestru) wybranej pracy, napisanej na ocenę gorszą niż bardzo dobry, 
przy czym wszystkie oceny liczą się w klasyfikacji śródrocznej/końcowo rocznej. Poprawa odbywa 
się w ustalonym z nauczycielem terminie. 
 
10. W przypadku stwierdzenia plagiatu w oddanej przez ucznia pracy (np. jeżeli praca znacznie 
przewyższa prezentowane do tej pory umiejętności ucznia lub odnaleziony zostanie oryginał-
niezależnie od tego, jaka jego część zostanie skopiowana), uczeń otrzymuje symbol P. Otrzymanie 
dwóch symboli P oznacza automatyczne obniżenie oceny na koniec semestru/roku o stopień. 
 
11. Procentowa skala oceniania na testach i kartkówkach: 
 
 

7 i 8 klasy 

TESTY 
Procenty  Oceny 
100  cel 

99-97  bdb+ 
96-90  bdb 
89-85  db+ 

84-75  db 
74-70  dst+ 
69-60  dst 

59-56  dop+ 
55-46  dop 
45-0  ndst 
 

7 i 8 klasy 

KARTKÓWKI 

Procenty  Oceny 
100-97  bdb+ 
96-90  bdb 

89-85  db+ 
84-75  db 
74-70  dst+ 

69-60  dst 
59-56 dop+ 
55-46  dop 

45-0  ndst 



 

12. Uczeń ma prawo do podwyższenia oceny rocznej z przedmiotu, jeżeli spełni wymagania, które 
stawia przed nim nauczyciel (poprawa ocen z testów/ kartkówek, zaległe lub dodatkowe prace, itp.). 

O kształcie zastosowanej procedury decyduje nauczyciel. Jest ona dostosowana do indywidualnych 
potrzeb i możliwości ucznia. 

 

13. Warunki podnoszenia ocen semestralnych i końcoworocznych: 

Aby móc ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej, uczeń musi spełnić 
następujące warunki: 
- frekwencja roczna na zajęciach z przedmiotu co najmniej 70%, 
- nieobecności na zajęciach z przedmiotu usprawiedliwione, 
- udział w zapowiedzianych sprawdzianach wiedzy i umiejętności, głównie w pierwszych 
terminach, 
- brak zastrzeżeń co do bieżącej pracy z przedmiotu w całym roku szkolnym, 
- oceny z całolekcyjnych sprawdzianów pisemnych generalnie nie niższe od oceny przewidywanej. 
 
W przypadku uczniów, którym wykazanie się wiedzą i umiejętnościami w przewidzianym czasie 
uniemożliwiły zdarzenia losowe (długotrwała choroba, trudna sytuacja rodzinna czy osobista), o 
których szkoła (dyrektor, wychowawca lub psycholog) została poinformowana w odpowiednim 
czasie, spełnione muszą być te z powyższych warunków, na które specyficzna sytuacja ucznia nie 
miała istotnego wpływu.  
 

14. Ocena końcoworoczna, zaproponowana przez dziennik elektroniczny LIBRUS jest oceną 
wyłącznie sugerowaną, gdyż ostateczną ocenę wystawia nauczyciel danego przedmiotu. 
 
 


