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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w liceum 

 

Nauczyciele: mgr Hanna Rzeszutek, mgr Monika Rękosiewicz – Tokarz 

 

1. Wymagania formalne: uczeń musi prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym 

obowiązany jest robić notatki i odrabiać zlecone prace domowe. Uczeń powinien 

przechowywać w segregatorze lub pliku komputerowym materiały pomocnicze, np. karty 

pracy przekazane przez nauczyciela podczas nauki w trybie stacjonarnym lub zdalnym. 

Zeszyt i podręcznik powinny wyglądać schludnie. W warunkach reżimu sanitarnego 

uczniowie nie powinni przekazywać sobie nawzajem książek, zeszytów, kart pracy. W 

czasie lekcji obowiązuje całkowity zakaz używania dyktafonów, telefonów 

komórkowych i wszelkich innych urządzeń elektronicznych, chyba że nauczyciel 

zezwoli na skorzystanie z nich w celach zgodnych z tokiem lekcji. 

2. Formy oraz sposoby oceniania wiadomości i umiejętności ucznia: 

⚫ pisemne prace klasowe  

⚫ dłuższe wypracowania klasowe  

⚫ wypracowania domowe  

⚫ kartkówki  

⚫ pisemne i ustne prace domowe  

⚫ prezentacje (z ewentualnym wykorzystaniem technik multimedialnych) 

⚫ praca na lekcji – szczególna aktywność i dłuższe wypowiedzi 

⚫ aktywność na lekcji – wielokrotne krótkie wypowiedzi - plusy 

⚫ sukcesy w konkursach i olimpiadach  

⚫ procentowa skala ocen: 

100% - 96% cel 

90 – 95% bdb 

80 – 89% db 



60 – 79% dst 

41 – 59% dop 

Poniżej 40% ndst 

 

Na ocenę semestralną i roczną wpływ mają także: wkład pracy, aktywność na 

zajęciach, systematyczność w opanowywaniu wiedzy oraz językowy rozwój ucznia w 

danym semestrze ( przyrost wiedzy i umiejętności wymaganych w nauce języka obcego). 

3. Podwyższenie oceny końcoworocznej: 

Proponowana ocena roczna z zajęć edukacyjnych może zostać podwyższona z inicjatywy 

nauczyciela lub na prośbę ucznia po dodatkowym pisemnym lub ustnym sprawdzeniu 

wiadomości,  uczeń systematycznie uczestniczy w zajęciach, nie unika prac klasowych, sumiennie uczy 
się, na miarę swoich możliwości. 

4. W każdym półroczu dopuszcza się dwukrotne zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć 

bez potrzeby podania przyczyny. Dalsze nieprzygotowania skutkują wstawieniem oceny 

niedostatecznej. 

5. Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny, szczególnie oceny niedostatecznej. W 

przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej bądź kartkówce uczeń 

zobowiązany jest napisać ją w uzgodnionym z nauczycielem najbliższym terminie. 

Nauczyciel jest zobligowany oddać uczniom sprawdzone pisemne prace klasowe w 

terminie dwóch tygodni, wypracowania w terminie 16 dni (dni ustawowo wolne od zajęć 

dolicza się do tego okresu). Nauczyciele j. angielskiego dostosowują formy pracy i 

kryteria oceniania do potrzeb ucznia zawartych w opiniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

6. Zasady wystawiania oceny niedostatecznej: 

⚫ Znajomość środków językowych: Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę 

dopuszczającą; 

⚫ Rozumienie wypowiedzi: Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; 

⚫ Tworzenie wypowiedzi: Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; 

⚫ Reagowanie na wypowiedzi: Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; 

⚫ Przetwarzanie wypowiedzi: Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; 

⚫ Inne kryteria: zwykle nie okazuje zainteresowania przedmiotem; zwykle nie jest 



aktywny na lekcji; zwykle nie jest przygotowany do zajęć; zwykle nie odrabia pracy 

domowej. 

7. Zasady wystawiania oceny dopuszczającej: 

⚫ Znajomość środków językowych: zna i używa niewiele podstawowych słów i 

wyrażeń; popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie; zna i używa część 

wprowadzonych struktur gramatycznych; popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich 
typach zadań; 

⚫ Rozumienie wypowiedzi: rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim stopniu 

rozwiązuje zadania na słuchanie; rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w 

niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na czytanie; 

⚫ Tworzenie wypowiedzi: przekazuje niewielką część istotnych informacji; 

wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie; wypowiedzi są w dużym stopniu 

nielogiczne i niespójne; stosuje wąski zakres słownictwa i struktur; liczne błędy 

czasami zakłócają komunikację; 

⚫ Reagowanie na wypowiedzi: czasami reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych 

sytuacjach życia codziennego; zadaje najprostsze pytania, które wprowadzono w 

podręczniku i czasami odpowiada na nie; 

⚫ Przetwarzanie wypowiedzi: zapisuje niewielką część informacji z tekstu słuchanego 

lub czytanego; 

⚫ Inne kryteria: okazuje zainteresowanie przedmiotem; rzadko jest aktywny na lekcji; 

często nie jest przygotowany do zajęć; często nie odrabia pracy domowej. 

8. Zasady wystawiania oceny dostatecznej: 

⚫ Znajomość środków językowych: zna i używa część wprowadzonych słów i wyrażeń; 

popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie; zna i używa większość 

wprowadzonych struktur gramatycznych; popełnia sporo błędów leksykalnogramatycznych w 
trudniejszych zadaniach; 

⚫ Rozumienie wypowiedzi: rozumie polecenia nauczyciela; częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie; 

⚫ Tworzenie wypowiedzi: przekazuje część istotnych informacji; wypowiedzi nie są 

zbyt płynne i są dość krótkie; wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne; 

stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi; popełnia sporo 



błędów, które nie zakłócają komunikacji; 

⚫ Reagowanie na wypowiedzi: zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych 

sytuacjach życia codziennego; odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z 

nich; 

⚫ Przetwarzanie wypowiedzi: zapisuje część informacji z tekstu słuchanego lub 

czytanego; 

⚫ Inne kryteria: czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem; czasami jest aktywny 

na lekcji; zwykle jest przygotowany do zajęć; zwykle odrabia pracę domową. 

9. Zasady wystawiania oceny dobrej: 

⚫ Znajomość środków językowych: zna i używa większość wprowadzonych słów i 

wyrażeń; zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia; zna i używa wszystkie 

wprowadzone struktury gramatyczne; popełnia nieliczne błędy leksykalnogramatyczne; 

⚫ Rozumienie wypowiedzi: rozumie polecenia nauczyciela; poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie; 

⚫ Tworzenie wypowiedzi: przekazuje wszystkie istotne informacje; wypowiedzi są 

zwykle płynne i mają odpowiednią długość; wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne; 

stosuje bogate słownictwo i struktury; popełnia nieliczne błędy; 

⚫ Reagowanie na wypowiedzi: zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych 

sytuacjach życia codziennego; zadaje pytania i odpowiada na nie; 

⚫ Przetwarzanie wypowiedzi: zapisuje lub przekazuje ustnie większość informacji z 

tekstu słuchanego lub czytanego; 

⚫ Inne kryteria: okazuje zainteresowanie przedmiotem; jest aktywny na lekcji; zwykle 

jest przygotowany do zajęć; regularnie odrabia pracę domową. 

10. Zasady wystawiania oceny bardzo dobrej: 

⚫ Znajomość środków językowych: zna i używa wszystkie wprowadzone słowa i 

wyrażenia; poprawnie je zapisuje i wymawia; zna i używa wszystkie wprowadzone 

struktury gramatyczne; popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które 

zwykle potrafi samodzielnie poprawić; 

⚫ Rozumienie wypowiedzi: rozumie polecenia nauczyciela; poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie; zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi; 



⚫ Tworzenie wypowiedzi: przekazuje wszystkie informacje; wypowiedzi są płynne i 

mają odpowiednią długość; wypowiedzi są logiczne i spójne; stosuje bogate 

słownictwo i struktury; popełnia sporadyczne błędy; 

⚫ Reagowanie na wypowiedzi: poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych 

sytuacjach życia codziennego; samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco 

odpowiada na nie; 

⚫ Przetwarzanie wypowiedzi: zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu 

słuchanego lub czytanego; 

⚫ Inne kryteria: okazuje bardzo duże zainteresowanie przedmiotem; jest bardzo 

aktywny na lekcji; jest zawsze przygotowany do zajęć; zawsze odrabia pracę domową. 

11. Zasady wystawiania oceny celującej: 

⚫ Znajomość środków językowych: uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz 

wykazuje chęci i umiejętności poszerzania wiedzy; 

⚫ Rozumienie wypowiedzi: uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje 

zdolności do pogłębiania tej sprawności; 

⚫ Tworzenie wypowiedzi: uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje 

chęci i umiejętność pogłębiania tej sprawności ; 

⚫ Reagowanie na wypowiedzi: uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz 

wykazuje chęci i zdolność do pogłębiania tej sprawności; 

⚫ Przetwarzanie wypowiedzi: uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz 

wykazuje zdolności i chęci pogłębiania tej sprawności. 

⚫ Inne kryteria: uczeń spełnia wymagania wynikające z realizowanego przez niego 

programu i może wykazywać się wiedzą wykraczającą poza ten program. Uczeń 

wykazuje zainteresowanie poszerzaniem wiedzy, wykonuje zadania dodatkowe, a 

jego prace wykonywane są w stu procentach, bez żadnych zastrzeżeń 

12. Rodzice są informowani o wynikach uczniów w nauce języka angielskiego 

⚫ przez wychowawcę klasy w terminach zebrań z rodzicami wg kalendarium podanego 

na początku września, 

 


