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I.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 

 

1. Rodzaje stosowanych ocen z przypisaną wagą 

RODZAJ OCENY WAGA W NAUCZANIU 

STACJONARNYM 

WAGA W 

NAUCZANIU 

ZDALNYM 

Sprawdzian  50 25 

Kartkówka 30 15 

Odpowiedź ustna 30 15 

Zadanie domowe 15 7 

Diagnoza/Egzamin próbny 0 0 

Projekt  40 20 

Konkurs 50 25 

Aktywność na lekcji 30 15 

 

 

2. Progi średniej ważonej przy wystawianiu ocen śródrocznych/ końcoworocznych 

Celujący od 5,60 i więcej 

Bardzo dobry od 4,60 do 5,59 

Dobry od 3,60 do 4,59 

Dostateczny od 2,60 do 3,59 

Dopuszczający od 1,60 do 2,59 

Niedostateczny  1,59 do 0 

3. Rozkład ocen na podstawie poprawności pracy wyrażonej w procentach 

Ocena Poprawnych odpowiedzi 

dla uczniów z 

dostosowaniem wymagań 

Poprawnych odpowiedzi 

Celująca 100%-90% 100%-95% 

Bardzo dobra + 89%-87% 94%-92% 

Bardzo dobra 86%-78% 91%-88% 

Bardzo dobra - 77%-75% 87%-85% 

Dobra + 74%-72% 84%-82% 

Dobra 71%-63% 81%-73% 

Dobra- 62%-60% 72%-70% 

Dostateczna+ 59%-57% 69%-66% 

Dostateczna 56%-43% 65%-54% 

Dostateczna- 42%-40% 53%-50% 

Dopuszczająca+ 39%-37% 49%-47% 

Dopuszczająca 36%-24% 46%-30% 

Dopuszczająca - 23%-21% 29%-31% 

Niedostateczna 20%-0% 30%-0% 



         

4. Poprawa ocen: 

 

Oceny można poprawić do dwóch tygodni od ich otrzymania na każdej lekcji. Poprawa ocen jest 

dobrowolna. Jeżeli w tych dwóch tygodniach na poprawę uczeń lub nauczyciel będą nieobecni w szkole, 

termin automatycznie przesuwa się o liczbę dni nieobecności ucznia lub nauczyciela.  

W nauczaniu online chęć poprawy oceny uczeń zgłasza nauczycielowi w wiadomości na edzienniku lub 

na platformie i nauczyciel wskazuje w wiadomości zwrotnej formę i termin poprawy, np. udostępnia link 

z pracą poprawkową. 

Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole w dniu oceniania, w miejscu brakującej oceny otrzymuje nb -  

nieobecny. Zaległą ocenę uczeń powinien uzupełnić w ciągu dwóch tygodni po powrocie z nieobecności. 

Jeżeli uczeń w wyznaczonym terminie nie dokona zaliczenia brakującej oceny, nauczyciel zamienia „nb - 

nieobecny” na ocenę 1, którą również można poprawić do następnych dwóch tygodni. 

 

5. Przywileje uczniów 

 

 Uczniowi przysługują dwa zgłoszenia braku zadania domowego w semestrze lub nieprzygotowanie do 

lekcji. Każde następne oznacza uwagę z zachowania o niewypełnianiu obowiązku ucznia.  

 Uczeń, którego nie było na ostatniej lekcji w szkole nie ma wpisu ani uwagi o braku zadania, jeżeli nie 

potrafił rozwiązać zadania. 

 

6. Charakterystyka stosowanych form oceniania 

 

Forma oceniania Opis realizacji  

w nauczaniu stacjonarnym 

Opis realizacji  

w nauczaniu zdalnym 

Sprawdzian  obejmujący zagadnienia z 

jednego rozdziału z 

podręcznika, poprzedzony 

powtórzeniem. Zapowiadany 

minimum z tygodniowym 

wyprzedzeniem, zagadnienia 

podawane są tydzień przed 

sprawdzianem. 

 

Czas trwania 45minut 

obejmujący zagadnienia z 

jednego rozdziału z 

podręcznika, poprzedzony 

powtórzeniem. Zapowiadany 

minimum z tygodniowym 

wyprzedzeniem, zagadnienia 

podawane są tydzień przed 

sprawdzianem. 

Czas trwania 45minut 

Sprawdzian udostępniany jest 

za pomocą formularzy 

Google 

Kartkówka obejmująca materiał leksykalny 

lub gramatyczny z maksymalnie 

trzech lekcji; zakres leksykalny 

umieszczany jest dodatkowo w 

aplikacji quizlet 

Wszystkie kartkówki są 

zapowiadane z minimum 

jednodniowym wyprzedzeniem 

 

obejmująca materiał 

leksykalny lub gramatyczny z 

maksymalnie trzech lekcji; 

zakres leksykalny 

umieszczany jest dodatkowo 

w aplikacji quizlet. 

Wszystkie kartkówki są 

zapowiadane z minimum 

jednodniowym 



Czas trwania: 10-20minut wyprzedzeniem.  

Czas trwania: 10-20minut 

Kartkówka udostępniania za 

pomocą aplikacji quizizz lub 

kahoot 

Zadanie domowe Praca pisemna z wyraźnym 

zaznaczeniem, że będzie 

oceniana; samodzielność 

Praca pisemna z wyraźnym 

zaznaczeniem, że będzie 

oceniana; samodzielność 

Odpowiedź ustna wymowa słówek, czytanie 

tekstu, dialogi, itp. 

Wymowa słówek, czytanie 

tekstu, dialogi, itp. 

Projekt praca w grupie, zaangażowanie 

w projekt, rezultaty pracy 

projektowej 

praca w grupie, 

zaangażowanie w projekt, 

rezultaty pracy projektowej  

Diagnoza/ Egzamin 

próbny 

Praca pisemna w formie testu 

wiedzy i umiejętności z całego 

półrocza lub roku. Zapowiadana 

z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Diagnoza nie 

jest oceniana, a jej wynik 

przedstawiany jest w formie 

procentowej. 

Praca pisemna w formie testu 

wiedzy i umiejętności z 

całego półrocza lub roku. 

Zapowiadana z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Diagnoza 

nie jest oceniana, a jej wynik 

przedstawiany jest w formie 

procentowej. 

Test udostępniony na 

platformie Moodle. 

Konkurs Ocena za udział w konkursie 

pozaszkolnym uzależniona jest 

od uzyskanego wyniku i 

szczebla konkursu. 

Ocena za udział w konkursie 

pozaszkolnym uzależniona 

jest od uzyskanego wyniku i 

szczebla konkursu. 

Aktywność na lekcji Zgłaszanie się na lekcji, 

wychodzenie z własną 

inicjatywą, wykazanie się 

szczególną wiedzą i 

umiejętnościami 

Zgłaszanie się na lekcji, 

wychodzenie z własną 

inicjatywą, wykazanie się 

szczególną wiedzą i 

umiejętnościami 

 

II.    ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE 

 

 

Zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne:  
 

 Ocena CELUJĄCA:  

Gramatyka i słownictwo:  

uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału, z łatwością 

buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym, posiada bogaty 

zasób słownictwa i potrafi go wykorzystać w praktyce, niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i 

umiejętności podczas lekcji.  

Czytanie:  

regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły anglojęzyczne, komiksy, krótkie 

czytanki i książki w uproszonych wersjach, rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie 



informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu, określa intencje autora, na podstawie 

przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze 

uzasadnić swoją decyzję, zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów, technika czytania – czyta 

bezbłędnie również podczas lekcji (bez przygotowania), podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje 

umiejętności z zakresu czytania.  

Słuchanie :  

potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych 

wykraczających, rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować, potrafi z 

łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu 

słuchanego i właściwie na nie zareagować, na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać 

wszystkie zadania sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór, z łatwością rozróżnia 

dźwięki i intonację, bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, potrafi zrozumieć 

ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku, 

rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować, potrafi 

rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania 

sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie 

prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – uczeń 

potrafi uzasadnić swój wybór, rozróżnia dźwięki i intonację, aktywnie prezentuje swoje umiejętności z 

zakresu słuchania.  

Mówienie:  

swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność 

językową i zasób słownictwa, ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć, w zadaniach 

komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany, w sposób naturalny i spontaniczny 

niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy.  

Pisanie:  

pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno leksykalnym, pisze spójnie, bez błędów w 

pisowni i interpunkcji, bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku, 

jak i te z dodatkowych źródeł· bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, pisze większość prac 

klasowych na ocenę celującą.  

 

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:  

Gramatyka i słownictwo:  

Potrafi poprawnie operować prostymi strukturami. Buduje spójne zdania. Stosuje szeroki zakres słownictwa 

odpowiedni do zadania.  

Słuchanie:  

Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w 

tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi z 

łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.  

Mówienie:  

Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie bez zawahań. Posługuje się 

poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów. Dysponuje dużym zakresem słownictwa. Odpowiada w 

naturalny sposób na pytania. Potrafi opisać ludzi i przedmioty. Można go zrozumieć bez trudności. 

Posługuje się językiem angielskim na lekcji.  

Pisanie:  

Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi w spójny sposób 

zorganizować tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej 

długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Czytanie:  



Potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu żądane informacje ogólne i szczegółowe oraz przekształcić je w 

formę pisemną. Głośne czytanie jest płynne i poprawne pod względem wymowy i intonacji. Inne:  

Zawsze odrabia zadania domowe. Jest bardzo aktywny na lekcjach. Starannie prowadzi zeszyt i ćwiczenia. 

Zawsze przygotowany do lekcji.  

 

Aby otrzymać ocenę DOBRĄ, uczeń:  

Gramatyka i słownictwo:  

Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania w większości 

wypadków spójne. Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania.  

Słuchanie:  

Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć większość 

kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć większość potrzebnych 

informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.  

Mówienie:  

Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem. 

Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Dysponuje dość 

dużym zakresem słownictwa. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go 

zazwyczaj zrozumieć bez trudności. Posługuje się językiem angielskim na lekcji.  

Pisanie:  

Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Pisze teksty na ogół 

dobrze zorganizowane i spójne. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym 

poświęca niewiele miejsca. Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymagana długości. Używa 

przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Czytanie:  

Czyta ze zrozumieniem i zazwyczaj potrafi wyodrębnić z tekstu żądane informacje. Głośne czytanie płynne, 

raczej poprawne pod względem wymowy i intonacji.  

Inne: Aktywny na lekcjach. Odrabia zadania domowe. Starannie prowadzi zeszyt i ćwiczenia. Zwykle 

przygotowany do lekcji.  

 

• Aby otrzymać ocenę DOSTATECZNĄ, uczeń:  

Gramatyka i słownictwo:  

Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne. 

Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania.  

Słuchanie:  

Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć część kluczowych 

informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i 

przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.  

Mówienie:  

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. 

Potrafi odtworzyć wyuczone odpowiedzi na pytania. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale 

popełnia sporo zauważalnych błędów. Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa. Umie czasami w 

naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć.  

Pisanie:  

Próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi zorganizować tekst, 

który mógłby być bardziej spójny. W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów. Zdarza mu 

się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długość. Używa czasem nieprawidłowej pisowni 

i interpunkcji.  

Czytanie:  



Czasem potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu właściwe informacje. Głośne czytanie w miarę poprawne pod 

względem wymowy, niezbyt płynne.  

Inne:  

Jest w miarę aktywny na lekcjach. Zdarza mu się nie odrobić zadania domowego lub zapomnieć 

podręcznika lub ćwiczeń, ale rzadko. Zeszyt prowadzi niezbyt starannie, w ćwiczeniach zdarzają się braki 

lub błędy.  

 

• Aby otrzymać ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ, uczeń:  

Gramatyka i słownictwo:  

Potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur. Potrafi budować zdania, ale przeważnie 

niespójne. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania. Czasami niepoprawnie 

używa codziennego słownictwa.  

Słuchanie:  

Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi wydobyć niedużą ilość 

potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia 

nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi.  

Mówienie:  

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Często odpowiada na pytania pojedynczych 

komunikuje się za pomocą pojedynczych słów. Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa. 

Można go zazwyczaj zrozumieć.  

Pisanie:  

Ma trudności z napisaniem zdania zawierającego proste struktury i słownictwo. W miarę poprawnie 

przepisuje słowa i zwroty z tablicy lub podręcznika. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze 

od wymaganej długość. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.  

Czytanie:  

Zwykle rozumie ogólny sens krótkiego, prostego tekstu. Potrafi wyodrębnić podstawowe informacje. Głośne 

czytanie jest bardzo wolne i często niepoprawne pod względem wymowy.  

Inne:  

Nie jest aktywny na lekcjach. Często zapomina zeszytu, podręcznika, zadania domowego. Zeszyt prowadzi 

niestarannie. W ćwiczeniach zdarzają się braki oraz liczne błędy.  

 

• Ocena NIEDOSTATECZNA: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie 

mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. Uczeń nie potrafi przekazać usłyszanej wypowiedzi. Jego 

wypowiedzi są niepoprawne pod względem językowym i gramatycznym.  

Dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa, który zazwyczaj stosuje niepoprawnie. Nie można 

go zrozumieć. W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, logicznych, 

stylistycznych i gramatycznych. Nie potrafi w miarę poprawnie przepisać tekstu z tablicy lub podręcznika. 

Uczeń nie prowadzi zeszytu w ogóle lub zeszyt ten nie zawiera większości lekcji. Nie odrabia zadań 

domowych oraz nie wykonuje ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń. Nawet z pomocą nauczyciela uczeń nie jest w 

stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. Braki nie pozwalają mu na dalsze kontynuowanie 

nauki. 

 


