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Opracowany przez zespół nauczycieli języka angielskiego,  w oparciu o Statut 



 

Sposoby i narzędzia sprawdzania wiedzy. 

 

• Kryteria wystawiania ocen cząstkowych.  
 

• Prace klasowe (testy unitowe) – całogodzinne sprawdziany pisemne w formie testu lub 
sprawdzianu z zadaniami otwartymi lub w formie mieszanej. 

 

• Kartkówki – krótkie (10-20 min) niezapowiadane kartkówki sprawdzające wiadomości 
i umiejętności z trzech jednostek lekcyjnych poprzedzających kartkówkę. 

 

• Kartkówki - krótkie (10-20 min) zapowiadane kartkówki z określonej partii materiału. 
• Odpowiedź ustna – wyrywkowo co najmniej raz w semestrze,  
• Wypowiedź ustna - dialogi lub monologi na dany temat - spontaniczne, przygotowane 

w domu lub na lekcji,  
• Rozumienie tekstu czytanego – krótkie lub dłuższe teksty użytkowe o różnorodnej tematyce 

zgodnej z treściami podstawy programowej. 
• Rozumienie tekstu słuchanego  - krótkie lub dłuższe teksty użytkowe, dialogi i monologi w 

standardowej odmianie języka 
• Pisanie – list nieformalny, e-mail, zaproszenia, ogłoszenie, opis , ankieta, recenzja 
• Prace domowe 

 
 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zawarte są w planach wynikowych do poszczególnych 
klas zgodnych z obowiązującą podstawą programową. 

 

ZASADY OCENIANIA PRAC PISEMNYCH 

Wszystkie prace pisemne, zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego i słuchanego 

będą punktowane. Ilość przyznanych punktów nauczyciel  przelicza zgodnie z ustaloną skalą 

procentową.  

Kryterium procentowe oceniania prac  

Przelicznik główny:  

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 100% punktów; 

ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który uzyskał 90% i więcej punktów; 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 75% i więcej punktów; 

 ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał 50% i więcej punktów; 

 ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uzyskał 30% i więcej punktów; 



 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał mniej niż 30% punktów. 

1. Prace domowe – karty pracy, ćwiczenia z książki do napisania w zeszytach przedmiotowych 
utrwalające wiadomości zdobyte na lekcji, (co najmniej 2 razy w semestrze). 
 

FORMY SPRAWDZANIA PRAC DOMOWYCH: 
a) głośne przeczytanie poprawnie wykonanej pracy domowej przez ucznia i samokontrola 

pozostałych uczniów; 
b) sprawdzenie bez wystawienia oceny i komentarza z zapisem symbolu „ Seen””spr” 
c) sprawdzenie pracy domowej z wystawieniem oceny, wyrywkowo przynajmniej 2 razy w 

semestrze; 
 

Nauczyciel sprawdzający pracę domową za każde zadanie przyznaje punkty w zależności od stopnia 
trudności zadania i poprawności wykonania ich przez ucznia. Punkty za te zadania są sumowane i 
przeliczane na stopnie według  ustalonego przelicznika głównego skali procentowej.  
2. Odpowiedzi ustne – wyrywkowo z partii materiału przerobionego przez uczniów, co najmniej 
raz w semestrze. 

 
W ODPOWIEDZI USTNEJ UCZNIA OCENIE PODLEGA: 

• znajomość zasad gramatycznych  
• słownictwa,  
• tłumaczenie 

 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy : 

 jego odpowiedź jest niezgodna z wymaganiami ujętymi w planie wynikowym dla danej klasy, 
opracowanym zgodnie z podstawą programową, 

 nie udziela poprawnej odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego 
pomocy. 

 
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy : 

 jego odpowiedź jest tylko częściowo zgodna z wymaganiami ujętymi w planie wynikowym dla 
danej klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową, 

 udziela odpowiedzi na pytania przy pomocy nauczyciela o niewielkim stopniu trudności. 
 
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy : 

 jego odpowiedź jest częściowo zgodna z wymaganiami ujętymi w planie wynikowym dla danej 
klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową, 

 zna i rozumie podstawowe zasady gramatyczne, słownictwo,  

 rozumie tekst i częściowo go tłumaczy, 

 potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi    na postawione pytania, 

 tylko częściowo wykazuje się samodzielnością. 
 

Uczeń otrzymuje ocenę dobra, gdy : 

 jego odpowiedź jest zgodna z wymaganiami ujętymi w planie wynikowym dla danej klasy, 
opracowanym zgodnie z podstawą programową, 

 prawidłowo wykorzystuje poznane zasady oraz słownictwo, 

 potrafi samodzielnie rozwiązać typowe ćwiczenia, 

 prawidłowo tłumaczy fragmenty tekstu lecz robi to tłumacząc dosłownie . 
 

 



 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy : 

 jego odpowiedź j całkowicie zgodna z wymaganiami ujętymi w planie wynikowym dla danej 
klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową, 

 prawidłowo wykorzystuje zasady gramatyczne i słownictwo 

 samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, 

 zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach, 

 tłumaczy tekst bezbłędnie ale zdarza się tłumaczyć dosłownie. 
 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy : 

 bezbłędnie wykorzystuje zasady gramatyczne i słownictwo  , 

 tłumaczony tekst jest przekształcony z zachowaniem polskich zasad tworzenia zdań. 
 

Kryteria oceniania uczniów  
 

I. Klasa I 
Wypowiedź ustna  
Ocena celująca 
Uczeń: 
- spontanicznie nawiązuje i podtrzymuje rozmowę, 
- wypowiada się swobodnie, także bez przygotowania; jego wypowiedź jest spójna i logiczna; zasób 
słownictwa bardzo bogaty, 
- sporadycznie popełnia błędy, które jednak nie zakłócają komunikacji. 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
-wypowiada się swobodnie i płynnie na zadany temat; wypowiedź jest spójna 
i logiczna, 
- posiada bogaty zasób słownictwa, 
- popełnia drobne błędy, które nie zakłócają komunikacji. 
Ocena dobra 
Uczeń: 
-  samodzielnie formułuje krótkie wypowiedzi na określony temat, 
- posiada dość bogaty zasób słownictwa, 
- w swojej wypowiedzi popełnia dużo drobnych błędów, które jednak nie zakłócają komunikacji. 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- nie potrafi wypowiadać się spontanicznie, ogranicza się do pojedynczych zdań, 
-potrafi jednak wypowiadać się na przygotowany temat; wypowiedzi są krótkie, nie zawsze tworzą 
logiczną całość lub są dłuższe, lecz zawierają liczne błędy, które czasami zakłócają komunikację, 
- posiada podstawowy zasób słownictwa. 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- nie potrafi zupełnie wypowiadać się spontanicznie, 
- ma duży kłopot z przygotowaniem wypowiedzi na określony temat, robi to z pomocą nauczyciela; nie 
kończy zdań, 
-popełnia dużo błędów, które często zakłócają komunikację, posługuje się ubogim słownictwem. 
Ocena niedostateczna 
Uczeń: 
- nie potrafi wypowiadać się na żaden określony temat ani też odpowiedzieć na pytania nauczyciela, 
- nie zna podstawowego słownictwa. 
 



 

ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO I CZYTANEGO  
Ćwiczenia ze słuchu  oceniane są punktowo a następnie przeliczane według podanej skali procentowej 
na poszczególne oceny bieżące.  
Ocena celująca 
Uczeń: 
- rozumie wszystkie polecenia oraz wypowiedzi nauczyciela, 
-rozumie teksty ze słuchu często wykraczające poza treści podstawy programowej, 
- czyta płynnie i bezbłędnie nowe teksty, zachowując poprawną intonację. 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- rozumie wszystkie polecenia i dłuższe wypowiedzi nauczyciela, 
- rozumie treść różnorodnych tekstów, 
- wydobywa z tekstu potrzebne informacje, 
- czyta płynnie nowe teksty popełniając niekiedy drobne błędy. 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- rozumie wszystkie polecenia i większość dłuższych wypowiedzi nauczyciela, 
- zazwyczaj wydobywa z tekstu potrzebne informacje, 
- czyta nowy tekst z błędami. 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
-  rozumie większość poleceń nauczyciela, 
- czasem potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 
- nowy tekst czyta popełniając wiele błędów. 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- często nie rozumie poleceń nauczyciela, 
- z pomocą nauczyciela wydobywa część potrzebnych informacji, 
- nowy tekst czyta bez przygotowania słabo. 
Ocena niedostateczna 
Uczeń: 
- nie rozumie poleceń nauczyciela, 
- nie potrafi zrozumieć tekstu obcojęzycznego ze słuchu i czytanego nawet z pomocą nauczyciela, 
- nowy tekst czyta niezrozumiale. 
 
PISANIE 
 
Ocena celująca 
Uczeń: 
- pisze dłuższą wypowiedź ( opis, ankieta, recenzja) , która jest spójna i logiczna, a użyte w niej często 
słownictwo i struktury gramatyczne często wybiegają poza treści ujęte w podstawie programowej, 
Ocena bardzo dobra 
- uczeń pisze dłuższy spójny logiczny tekst na temat podany, 
- używa bogatego słownictwa i struktur językowych; zdarzają się drobne błędy, które jednak nie 
zakłócają komunikacji, 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- pisze krótki tekst, 
- używa dość bogatego słownictwa, 
- buduje proste zdania, 
- popełnia dość dużo drobnych błędów, które nie zakłócają jednak sensu wypowiedzi. 



 

Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- pisze krótką wypowiedź na określony temat, ale wypowiedź jest zbyt krótka i nie wyczerpuje 
zagadnienia, albo dłuższa, ale z licznymi błędami, które utrudniają zrozumienie sensu. 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- ma duży kłopot z napisaniem krótkiej wypowiedzi na określony temat; wypowiedź jest niespójna, 
- buduje krótkie zdania, które zawierają dużo błędów uniemożliwiając zrozumienie sensu. 
Ocena niedostateczna 
Uczeń: 
- nie potrafi napisać nawet kilku zdań na określony temat; nie podejmuje próby ich napisania, 
 
 

II. Klasa II 
ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO  
Ocena celująca 
Uczeń: 
- bez problemu rozumie sens słuchanych tekstów, sprawnie i bezbłędnie wyszukuje informacje, 
bezbłędnie reaguje na nie 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- rozumie ogólny sens tekstu i sytuacji komunikacyjnych, 
- zrozumie szczegółowe informacje i wyodrębnić w tekście słowa kluczowe, 
- rozumie instrukcje nauczyciela oraz powszechnie stosowane w życiu codziennym angielskie wyrażenia. 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstów i kluczowych informacji w nim zawartych, 
- odpowiednio reaguje na sytuacje komunikacyjną, 
- domyśla się sensu niektórych słów na podstawie kontekstu. 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
-  rozumie podstawowe instrukcje nauczyciela, 
- rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, 
- rozumie część informacji kluczowych zawartych w tekście. 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- ma trudności ze zrozumieniem ogólnego sensu krótkich tekstów zawierających poznany materiał, 
- czasami reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela; w przypadku poleceń rzadziej stosowanych i 
bardziej złożonych miewa trudności z ich zrozumieniem. 
Ocena niedostateczna 
- nie rozumie ogólnego sensu krótkich tekstów zawierających poznany materiał, 
- nie reaguje na podstawowe polecenia nauczyciela 
 
WYPOWIEDŹ USTNA 
Ocena celująca 
Uczeń: 
- posługuje się różnorodnymi konstrukcjami gramatycznymi; jego wypowiedzi są 
bezbłędne, spójne i rzeczowe, 
- w wypowiedziach stosuje bogaty zasób słownictwa często wykraczający poza treści ujęte w podstawie 
programowej dla tego etapu kształcenia 



 

- bezbłędnie intonuje, wymawia oraz stosuje system fonologiczny 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- potrafi zadawać pytania i udzielać wyczerpujących odpowiedzi na różne tematy, 
- potrafi relacjonować wydarzenia i wyrażać własne emocje i upodobania, 
- potrafi inicjować i podtrzymywać rozmowę, a także stosować właściwe strategie 
w sytuacjach, w których nie zna prawidłowych słów, 
- opanował prawidłową wymowę i zna system fonologiczny języka angielskiego. 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- poprawnie konstruuje wypowiedź pod względem fonetycznym, 
- sprawnie komunikuje się z rozmówcą, 
- zadaje pytania i udziela prostych odpowiedzi, 
- udziela informacji dotyczących dnia codziennego. 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- artykułuje słowa z zakresu wprowadzonego materiału leksykalnego, 
- zdobywa podstawowe informacje przy pomocy prostych zdań pytających, 
- formułuje kilkuzdaniową spójną wypowiedź. 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- artykułuje  wyrazy z zakresu poznanego słownictwa w sposób na ogół pozwalający na ich zrozumienie, 
- pomimo trudności podejmuje próby komunikowania się z rozmówcą w parze ćwiczeniowej. 
Ocena niedostateczna 
- nie podejmuje próby sformułowania wypowiedzi naprowadzony przez nauczyciela 
- nie udziela odpowiedzi na pytania rozmówcy 
- unika podejmowania rozmowy 
 
PISANIE 
 
Ocena celująca 
Uczeń: 
- pisze bezbłędne prace na określony temat, mieszcząc się w wymaganych granicach (50-100 słów) 
- w pracy stosuje szeroki zakres słownictwa i bezbłędnie stosuje poznane struktury gramatyczne 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- zapisuje ze słuchu znaczną część znanych słów, 
- wypełnia szczegółową ankietę, formularz, itp., 
- samodzielnie pisze krótki list, opowiadanie o sobie i swojej rodzinie, 
- ukierunkowuje swoje wysiłki na jasność sformułowań i czytelny przekaz komunikatu, jak również na 
poprawność gramatyczną pisanego tekstu. 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- rozumie i prawidłowo wykorzystuje poznane słownictwo, 
- stosuje poznane zasady gramatyczne, mogą jednak pojawiać się drobne błędy, które nie zakłócają 
zrozumienia wypowiedzi pisemnej, 
- mogą pojawiać się błędy interpunkcyjne i ortograficzne, które nie zakłócają zrozumienia tekstu. 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- dysponuje podstawowym zasobem słownictwa, jednak wypowiedź pisemna nie jest pełna i rzeczowa, 



 

- popełnia błędy w strukturach gramatycznych, które sporadycznie zakłócają sens wypowiedzi pisemnej, 
- popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne, które czasem zakłócają wypowiedź. 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- dysponuje niewielkim podstawowym zakresem poznanego słownictwa a jego wypowiedzi są krótkie i 
niepełne, 
- często wymaga pomocy nauczyciela, 
- popełnia wiele błędów gramatycznych, które zakłócają rozumienie tekstu pisanego, 
- popełnia błędy ortograficzne i interpunkcyjne, jednak przy pomocy nauczyciela potrafi je poprawić. 
Ocena niedostateczna 
- nie potrafi sformułować wypowiedzi na podany temat pracy pisemnej 
- praca nie mieści sie w dolnej granicy 50 słów 
- błędy występujące w pracy powodują że jest ona niezrozumiała 
  
ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO 
Ocena celująca 
Uczeń: 
- bez problemu rozumie sens czytanych tekstów,  
-sprawnie i bezbłędnie wyszukuje informacje; 
- jego wiedza w znacznym stopniu wykracza poza zakres programu nauczania, 
- czyta z odpowiednim akcentem, intonacją 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
- uczeń rozumie globalny sens czytanego tekstu, 
- wyszukuje w tekście pożądane informacje, 
- sprawdza czy podana informacja jest zgodna z treścią tekstu i potrafi go 
skorygować, 
- płynnie, z poprawną artykulacją oraz intonacją czyta głośno tekst 
omawiany na lekcji. 
Ocena dobra 
Uczeń: 
- zrozumie globalny sens czytanego tekstu, 
- wyszukuje większość informacji w czytanych tekstach, 
- domyśla się sensu na podstawie wiedzy ogólnej, tytułów, ilustracji itp., 
- płynnie i w sposób poprawny pod względem fonetycznym przeczytać głośno 
poznany i omawiany na lekcji tekst. 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
- zrozumie główne informacje w krótkich adaptowanych tekstach, 
- wybiera część pożądanych informacji z czytanego tekstu, 
- na ogół sprawdza, czy dana informacja jest zgodna z treścią czytanego tekstu 
lecz nie zawsze jest w stanie nanieść poprawki, 
- miewa problemy z poprawną intonacją oraz wymową niektórych wyrazów 
w czytanych głośno tekstach. 
Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
- zrozumie główną myśl krótkich adaptowanych tekstów przy upprzedniej pomocy ze strony 
nauczyciela, 
- z pomocą nauczyciela wyodrębnia główne informacje zawarte w tekście, 
- miewa problemy z poprawną artykulacją dźwięków oraz rozróżnieniem gramatycznej 
i fonetycznej formy wyrazu; pomimo trudności podejmuje jednak próby korygowania 



 

błędu. 
Ocena niedostateczna 
- nie rozumie tekstu czytanego,  
- po otrzymaniu pomocy ze strony nauczyciela nie jest w stanie wyodrębnić głownych informacji w 
tekście 
- nie zna zasad artykulacji intonacji 
 
 

III. Klasa III 
 
 KRYTARIA OCENIAIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ 
 
W ocenie pracy pisemnej bierze się pod uwagę: treść, spójność i logikę wypowiedzi, zakres 
środków językowych, i poprawność językową.  
 

Treść. W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia uczeń się 

odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym 

stopniu. Wypowiedź kwalifikuje się do jednego z pięciu poziomów zgodnie z poniższą tabelą. 

 

 
 

Na przykład wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 elementów i oba rozwinął, zostanie 

zakwalifikowana do poziomu 2. 

 

Spójność i logika wypowiedzi. W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu 

tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) 

wewnątrz zdań oraz między zdaniami lub akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze 

się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem 

przypadkowych myśli). 

 

 
 

Zakres środków językowych. W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę 

zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.  



 

 

 
 

Przelicznik punktacji 

10 pkt- ocena 6 

9 pkt – ocena 5 

7-8- ocena 4 

5-6 – ocena 3 

3-4 – ocena 2 

0-2 – ocena 1 
 
ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO 

Ocena celująca  

Uczeń: 

- z łatwością rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

- z łatwością rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, 

-  z łatwością wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną, 

- z łatwością rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, 

- z łatwością rozumie polecenia nauczyciela. 

Ocenabardzo dobra 

Uczeń: 

- rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

- rozumie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach, 

- wydobywa potrzebne informacje i przekształca je w formę pisemną, 

- rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, 

- rozumieć polecenia nauczyciela. 

Ocena dobra 

Uczeń: 

- zazwyczaj rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

- rozumie większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, 

- wydobywa  większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, 

- zwykle rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, 

- zwykle rozumie polecenia nauczyciela. 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 



 

- czasem rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

- rozumie część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, 

- wydobywa część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, 

-  czasem rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, 

- czasem rozumie polecenia nauczyciela. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- od czasu do czasu rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

- rozumie kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, 

- wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną, 

- sporadycznie rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

-  rozumie polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 
- nie rozumie ogólnego sensu różnorodnych tekstów i rozmów 

- nie potrafi wyszukać kluczowych informacji 

- nie przekształca informacji w formę pisemną 

- nie rozumie poleceń nauczyciela 

WYPOWIEDŹ USTNA 

Ocena celująca 

Uczeń: 

- z powodzeniem przekazuje wiadomość, 

-  mówi spójnie bez zawahań, 

- posługuje się bardzo poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów, 

- dysponuje bardzo dużym zakresem słownictwa (wybiegającym poza treści ) dla wyrażania myśli i idei, 

- omawia tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym, także bez 

przygotowania, 

- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie; można go z łatwością zrozumieć. 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- z powodzeniem przekazuje wiadomość, 

- mówi spójnie, bez zawahań, 

- posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów, 

- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 

- omawia tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym. 

- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie; można go z łatwością zrozumieć. 

Ocena dobra Uczeń: 

- przeważnie z powodzeniem przekazuje wiadomość, 



 

-  mówi spójnie z lekkim zawahaniem, 

- posługuje się w miarę poprawnym językiem, ale popełnia niekiedy zauważalne błędy 

- omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym, 

- na ogół potrafi w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie. 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 
- czasami z powodzeniem przekazuje wiadomość, 
- mówi spójnie, ale z wyraźnym wahaniem, 

- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów, 

- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei. 

- omawia codzienne tematy, ale niewiele tematów o charakterze bardziej złożonym/ abstrakcyjnym, 

- czasami w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- czasami przekazuje wiadomość, ale z trudnościami, 

- posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów, 

- dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, 

- potrafi omawiać codzienne tematy, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze bardziej złożonym/ 

abstrakcyjnym, 

- rzadko zabiera głos w rozmowie. 

 

 

Ocena niedostateczna 

 

Uczeń: 

- stroni od zabierania głosu 

- poproszony do odpowiedzi unika jej,  

- nie udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela, nawet naprowadzony na temat nie zabiera głosu 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOSTOSOWANIE PSO Z DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW Z ORZECZENIAMI Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - 

PEDAGOGICZNYCH 

 

1.  Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych   trudnościach 

w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego lub 

specjalnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2.  Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. 

4. Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy podczas wykonywania zadania, ćwiczenia, polecenia 

wykazuje się całkowicie samodzielnością, poprzedzoną  pracą z nauczycielem nad opanowaniem 

danych umiejętności i wiadomości, rozumie proste polecenia w języku angielskim i odpowiednio na 

nie reaguje. Potrafi zapisać proste pojedyncze zdania na określony temat, czyta proste teksty z 

właściwą wymową i intonacją, tworzy samodzielnie poprawne wypowiedzi ustne na dowolny 

temat. 

5. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy pracuje samodzielnie, odwołując się do wypracowanych 

schematów, zazwyczaj rozumie proste polecenia w jezyku angielskim i odpowiednio na nie reaguje. 

Zapisuje proste pojedyncze zdania na okreslony temat popełniajac nieliczne błędy, czyta proste 

teksty popełniajac nieliczne błędy, tworzy wypowiedzi ustne popełniajac nieliczne błędy nie 

zakłócające przekazu. 

6. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy korzysta z wypracowanych schematów, ale potrzebuje w 

niewielkim stopniu pomocy nauczyciela; przeważnie rozumie proste polecenia w języku angielskim 

i odpowiednio na nie  reaguje. Zapisuje proste zdania przy pomocy nauczyciela na określony temat, 

czyta proste teksty popełniając liczne błędy, tworzy wypowiedzi ustne  popełniajac liczne błędy. 

7. Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy wykona swoją pracę tylko przy pomocy nauczyciela i w 

oparciu o wypracowane schematy; sporadycznie rozumie proste polecenia w języku angielskim, ale 

reaguje na nie tylko przy pomocy nauczyciela. Zapisuje proste zdania przy pomocy nauczyciela na 

określony temat, czyta proste teksty popełniając bardzo liczne błędy, próbuje tworzyć wypowiedzi 

ustne z pomocą nauczyciela. 



 

8. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy nie potrafi wykorzystać wypracowanych schematów, 

potrzebna jest stała pomoc nauczyciela; rzadko rozumie proste polecenia w jezyku angielskim i 

rzadko kiedy na nie reaguje. Pisze proste zdania popełniając liczne błędy zakłócające jej 

zrozumienie, wypowiada się pojedynczymi wyrazami na dany temat. 

9. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy nie jest w stanie wykonać zadania, ćwiczenia, 

polecenia mimo pomocy ze strony nauczyciela. Nie rozumie prostych poleceń w jezyku angielskim i 

nie reaguje na nie. Nie podejmuje próby napisania prostych pojedynczych zdań na dany temat, nie 

podejmuje próby czytania ani wypowiedzi na dany temat. 

KRYTERIUM PROCENTOWE OCENIANIA PRAC PISEMNYCH DLA UCZNIÓW   Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM  ORAZ O OBNIŻONYCH MOŻLIWOŚCIACH EDUKACYJNYCH: 

 

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 95% punktów i więcej punktów; 

ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który uzyskał 85% i więcej punktów; 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 70% i więcej punktów; 

 ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał 45% i więcej punktów; 

 ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uzyskał 25% i więcej punktów; 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał mniej niż 25% punktów.



 

 


