
 

 

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2019/2020 
w Prywatnym Akademickim Centrum Kształcenia  

Nauczyciel: mgr Aleksandra Sołtysik 
 

1. Przedmiotem oceniania są  wiadomości, umiejętności, postawa ucznia i jego aktywność. 
 
2. Ocenianiu podlegają: 

A. zapowiedziane prace klasowe (sprawdziany, testy, wypowiedzi pisemne, termin wraz z zakresem materiału 
jest wpisywany do Librusa) 

B. kartkówki (zapowiedziane lub nie, trwające max. 15 minut i obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji) 
C. wypowiedź ustna(zapowiedziana lub nie, obejmująca materiał z 3 ostatnich lekcji, lub przy powtórkach – z 

całego działu) 
D. wypowiedź pisemna 
E. zadania domowe, prezentacje 
F. aktywność i praca na lekcji 
G. Prace dodatkowe (projekty, konkursy, olimpiady itp.) 

 
A. Zapowiedziane prace klasowe 
- 45 minut lub 90 minut, zależnie od zakresu sprawdzanego materiału,  
- przynajmniej dwa razy w ciągu semestru przeprowadzane po zakończeniu każdego działu lub dwóch działów, są 
zapowiadane przynajmniej tydzień wcześniej, 
- prace klasowe są obowiązkowe i należy zaliczać je na bieżąco 
 
Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, ma obowiązek napisania jej po powrocie do szkoły w 
terminie ustalonym z nauczycielem. Oceny niedostateczne z prac klasowych mogą być poprawiane jeden raz w 
semestrze w terminie ustalonym z nauczycielem. Inne oceny (oprócz ndst) nie podlegają poprawie. Istnieje jednak 
możliwość poprawy jednej (wybranej przez ucznia) oceny w ciągu semestru. 
Podczas oceniania prac klasowych stosuje się następujące kryteria:
 
Klasy licealne: 
100%  celujący 

99%- 97%   + bardzo dobry 

96%- 90%   bardzo dobry 

89% - 85%     + dobry 

84% - 75% dobry 

74% - 70% + dostateczny 

69% - 60% dostateczny 
59% - 56% +dopuszczający 

55% - 50% dopuszczający 

49% - 0%  niedostateczny 

 

 
Klasy 7 i 8 szkoły podstawowej: 
100%  celujący 

99%- 97%   + bardzo dobry 

96%- 90%   bardzo dobry 

89% - 85%     + dobry 

84% - 75% dobry 

74% - 70% + dostateczny 

69% - 60% dostateczny 
59% - 56% +dopuszczający 

55% - 50% dopuszczający 

49% - 0%  niedostateczny 

 
B. Kartkówki (max. 15 min) Kartkówki oceniane są na plus (+) lub minus (-). Aby uzyskać plus wymagane jest min. 
60%. Oceny z pięciu kartkówek wpisywane są do dziennika. W semestrze uczeń może poprawić jedną kartkówkę.  
+++++  bardzo dobry 
++++ -  dobry 
+++- -   dostateczny 
++- - -   dopuszczający 
+ - - - - / - - - - -  niedostateczny 
C. Wypowiedzi ustne Podczas odpowiedzi oceniana jest poprawność gramatyczna i leksykalna, płynność wypowiedzi  
oraz wymowa. Uczeń może sam zgłosić się do odpowiedzi na każdej lekcji.  
D. Wypowiedzi pisemne Praca pisemna powinna być oddana w terminie ustalonym przez nauczyciela, po upływie 
tego czasu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli nauczyciel ma podstawy twierdzić, że praca jest 
niesamodzielna (np. gdy poziom pracy znacznie przewyższa umiejętności prezentowane do tej pory przez ucznia) lub 



  

popełniony został plagiat (np. w przypadku gdy odnaleziony zostanie oryginał pracy – niezaleznie od tego jaka jego 
część została skopiowana) uczeń otrzymuje symbol P i ma obowiązek napisać pracę ponownie już samodzielnie w 
ustalonym z nauczycielem terminie. Otrzymanie takiego symbolu (P) oznacza automatyczne obniżenie oceny na 
semestr/ koniec roku o stopień. 
E. Zadania domowe Za zadanie domowe uczeń może otrzymać ocenę, plusa lub minusa. Oceniana jest 
samodzielność, poprawność oraz staranność wykonania. Uczeń, który nie wykonał w domu żądanej pracy, a 
wykorzystał już możliwość zgłoszenia NP/BZ otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń, który nie zgłosił braku zadania 
domowego, a miał taką możliwość również otrzymuje ocenę niedostateczną.  
F. Aktywność ucznia: Aktywność uczniów oceniania jest  „+” i „-‘. Ocenianie aktywności odbywa się na podstawie 
obserwacji zaangażowania ucznia w proces dydaktyczny w czasie lekcji. Istnieje możliwość otrzymania piątki za 
aktywność jeśli wiedza i zaangażowanie ucznia znacznie wykracza poza wymagania programowe jak również jedynkę   
jeśli uczeń nie bierze udziału w lekcji, przeszkadza i nie wykonuje zadań wyznaczonych przez nauczyciela. Oceny za 
aktywność nie podlegają poprawie.  
 
3. Przygotowanie do lekcji: 

 Uczeń ma obowiązek przynoszenia na zajęcia wszystkich potrzebnych podręczników, zeszytów 
przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń. Braki uznawane są za nieprzygotowanie ucznia do lekcji i mogą 
skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić wszelkie 
braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych  

 W przypadku nieprzygotowania lub braku zadania uczeń ma prawo zgłosić NP lub BZ.  
- w klasach 7 i 8 SP obowiązują: 2xNP i 2xBZ w semestrze,  
- w klasach licealnych: 2xNP w semestrze.  
Nie dotyczy zapowiedzianych całogodzinnych sprawdzianów czy zapowiedzianych kartkówek.  
Nieprzygotowanie lub brak zadania musi być  zgłaszane zawsze przed rozpoczęciem lekcji. Po wykorzystaniu 
limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za nieprzygotowanie czy brak zadania.  
 

4. Zasady wystawiania oceny semestralnej i końcoworocznej. 
 Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena zaproponowana przez dziennik 

elektroniczny Librus jest oceną wyłącznie sugerowaną. Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na 
podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są 
odpowiedzi ustne i kartkówki, następnie oceny za zadania domowe i aktywność ucznia. Jednym z warunków  
koniecznych do  uzyskania  oceny pozytywnej  na  koniec  roku  szkolnego  jest  zaliczenie wszystkich  prac  
klasowych  na  ocenę pozytywną chyba,  że nauczyciel zdecyduje inaczej. 

  Podczas wystawiania oceny końcoworocznej brana jest pod uwagę ocena z I semestru (ocena 
końcoworoczna jest oceną za cały rok pracy, nie tylko za pracę w drugim semestrze).  

 
 
5. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów. 
W szczególnych przypadkach uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej. 
Aby skorzystać z tego prawa uczeń musi zgłosić się do nauczyciela nie później niż 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną 
i uzgodnić z nim termin, zakres i formę poprawy. 
Nauczyciel ma prawo odmówić uczniowi możliwości poprawy oceny jeśli w trakcie trwania roku szkolnego uczeń nie 
wykazywał zaangażowania, zainteresowania przedmiotem lub nie przykładał się do wykonywania swoich 
obowiązków. Zasada ta dotyczy  szczególnie uczniów aspirujących do wyższych ocen (czwórek, piątek, szóstek).  
Jeśli  nauczyciel  zdecyduje  o  możliwości  uzyskania  przez  ucznia  oceny  rocznej wyższej  niż przewidywana,  
wówczas  nauczyciel  może  wymagać od  ucznia  zaliczenia  całości  lub  części  materiału  realizowanego  w  danym 
roku szkolnym. Nauczyciel nie ma obowiązku podniesienia oceny jeśli uczeń ubiegający się o wyższą ocenę nie 
opanował wyznaczonego materiału lub nie wywiązał się z zadań wyznaczonych przez nauczyciela. 



 

  

 

6. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: 

Podane niżej kryteria obowiązują we wszystkich klasach, z uwzględnieniem wzrastającego stopnia trudności. 

Ocena - celująca  
Uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania. Biegle posługuje się językiem w 
mowie i w piśmie, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach. Potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł 
informacji, bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym. 
Ocena - bardzo dobra .  
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien: 
- Rozumieć ogólny sens sytuacji komunikacyjnych na danym etapie nauczania. 
- Rozumieć wypowiedzi w formie dialogów, monologów odtwarzanych z nagrań. 
- Rozumieć globalnie sens informacji płynących z mediów.  
W zakresie mówienia uczeń powinien umieć: 
- Zadawać pytania i udzielać odpowiedzi na danym etapie nauczania 
- Zdobywać i udzielać informacje w typowych sytuacjach dnia codziennego. 
- Wyrazić myśli, spostrzeżenia i pytania oparte na materiale leksykalnym przerabianym w danej klasie. 
- Inicjować i podtrzymywać rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu – reakcja, negocjacja. 
- Samodzielnie wypowiadać się w oparciu o ilustracje.  
W zakresie rozumienia tekstu pisanego uczeń powinien: 
- Rozumieć napisy i ogłoszenia ułatwiające orientację w środowisku. 
- Umieć wyszukiwać i porządkować w tekstach odpowiednie informacje. 
- Rozumieć globalny sens tekstów przystosowanych do danego poziomu.  
W zakresie pisania uczeń powinien umieć: 
- Stosować reguły ortograficzne i gramatyczne w ramach przyswajanego materiału językowego na danym etapie 
nauczania. 
- Napisać tekst użytkowy oparty na materiale leksykalnym danego etapu nauczania ( np. email itp.) 
Wypowiedzi ustne i pisemne ucznia, powinny być poprawne gramatycznie, wyczerpujące, oddające pełny zakres 
umiejętności i wiedzy. Uczeń powinien bardzo dobrze rozumieć czytany tekst i rozumieć w 100% przewidziany na 
jego poziom tekst słuchowy. Bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji, aktywnie uczestniczyć w 
procesie lekcyjnym. 
Ocena - dobry  
Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami w zakresie wyżej podanych sprawności w stopniu obejmującym 80% 
zadanego materiału, tzn.: w wypowiedziach ustnych i pisemnych mogą wystąpić nieliczne błędy, które nic utrudniają 
komunikacji. Uczeń potrafi samodzielnie poprawić własne błędy. Uczeń rozumie w 80% samodzielnie czytany teksty ( 
przeznaczone na dany okres nauki) i w 80% rozumie teksty i dialogi ze słuchu. 
Ocena - dostateczny  
Uczeń powinien wykazać się umiejętnościami zakresie wyżej podanych sprawności, w stopniu dostatecznym - ok. 
60%. Potrafi wykonać typowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności. Wypowiada się i pisze z licznymi błędami - 
utrudniają one, ale nie uniemożliwiają komunikacji. Uczeń rozumie teksty czytane i słuchane zawierające się w 
ramach opracowanego materiału ucznia w 60%. 
Ocena - dopuszczający   
Uczeń ma braki wyżej wymienionych wiadomościach umiejętnościach. Potrafi wykonać ćwiczenia o niewielkim 
stopniu trudności. Uczeń potrafi wypowiedzieć się z pomocą nauczyciela. Pisze z licznymi błędami, umożliwiającymi 
zrozumienie tekstu tylko w minimalnym stopniu. Uczeń rozumie teksty czytane i słuchane tylko w 40%. Jest mało 
aktywny na lekcji. 
Ocena - niedostateczny 
Uczeń nie opanował w wyżej wymienionych wiadomości i umiejętności nawet w minimalnym stopniu (< 40%). Nie 
jest w stanie wykonać ćwiczeń o małym stopniu trudności. Nie potrafi budować podstawowych, prostych zdań 
ustnie, ani pisemnie. Nie rozumie poleceń, a także samodzielnie czytanych tekstów przewidzianych na danym etapie, 
nauczania. Wykazuje się bierną postawą na lekcji. W przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 39% punktów. 


