
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  KLASY 4 – 8 

1. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Kartkówka  dotyczy maksymalnie 3 ostatnich tematów, zagadnień; nie wymaga zapowiedzi. 

3. Za niesamodzielną pracę podczas pomiaru wiedzy i umiejętności uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną oraz uwagę 

negatywną. 

4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną ma prawo do poprawy w czasie do 2 

tygodni od jej uzyskania. Termin i formę poprawy ustala z nauczycielem. 

5. W ciągu każdego okresu dopuszcza się zgłoszenie 2 nieprzygotowań do lekcji, z wyjątkiem zapowiedzianych 

kartkówek, sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych. 

6. Uczeń ma obowiązek zgłosić przed rozpoczęciem lekcji ewentualny brak zadania domowego (zaniedbanie 

obowiązku wykonywania zadań domowych, będzie miało wpływ na ocenę z zachowania). Dopuszcza się 2 braki 

zadań w ciągu każdego okresu. 

7. Na ocenę klasyfikacyjną składają się oceny cząstkowe, nie jest ona średnią arytmetyczną tych ocen. Największą 

wagę mają oceny z pisemnych sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych.  

8. Ocena wiedzy i umiejętności ucznia odbywać się będzie poprzez następujące formy: sprawdziany, kartkówki, 

odpowiedź ustna, praca na lekcji, zadania domowe, udział i sukcesy w konkursach, projekty, zadania dodatkowe, 

zeszyt przedmiotowy. 

 Kryteria oceniania prac pisemnych: 

100%          celujący 

99-90%       bardzo dobry 

89- 75%      dobry 

74 – 51%    dostateczny 

50 – 30 %   dopuszczający 

29 – 0         niedostateczny 

Wymagania na poszczególne oceny: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiadomości wykraczające poza podręcznik przedmiotowy  

i obowiązującą podstawę programową, swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł informacji, z różnych 

przedmiotów, samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych, prezentuje zdobytą 

wiedzę wzorowym językiem ojczystym, bez błędów, w wypowiedziach wielozdaniowych i rozbudowanych, wykazuje się 

systematycznością w pracy uczniowskiej lekcyjnej i domowej, bierze udział w konkursach szkolnych i przedmiotowych, 

zasób jego wiedzy i umiejętności wskazują na wyraźne uzdolnienia z konkretnego przedmiotu, potrafi doskonale 

zaplanować i zorganizować swoją pracę. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował obowiązujący materiał programowy w całości i w sposób 

wyczerpujący, treść jednak nie wykracza poza podstawę programową, potrafi samodzielnie interpretować poznany 

materiał nauczania, swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi, samodzielnie stosuje nabyte wiadomości 

w sytuacjach typowych i nietypowych, potrafi prezentować zdobytą wiedzę poprawnym językiem ojczystym, bez błędów, 

w wypowiedziach wielozdaniowych, wykazuje biegłą znajomość poznanych treści, jest systematyczny w pracy 

uczniowskiej lekcyjnej i domowej, łączy wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów, wykazuje stałą aktywność na 

zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: posiada wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań: koniecznych, 

podstawowych i rozszerzających, ma nieznaczne braki w opanowaniu materiału nauczania i poznanych treści nauczania, 

samodzielnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności przy inspiracji nauczyciela, wykazuje się częstą 

aktywnością na zajęciach lekcyjnych, prezentuje zdobytą wiedzę językiem ojczystym z drobnymi usterkami, ma 

sporadyczne odstępstwa od systematycznej pracy lekcyjnej i domowej. 

Ocenę dostateczną  otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości na poziomie wymagań koniecznych i podstawowych, 

które są przydatne na wyższych etapach kształcenia, znajdujące zastosowanie w pozaszkolnym życiu ucznia, przy czym 

są one wyrywkowe i fragmentaryczne, podejmuje próby wykonania zadania samodzielnie, wykazuje odstępstwa od 

systematycznej pracy lekcyjnej i domowej, przedstawia zdobytą wiedzę językiem ojczystym z wyraźnymi błędami  

i usterkami, jest mało aktywny na zajęciach lekcyjnych, wypowiada się sporadycznie w formie wypowiedzi kilku-  

i jednozdaniowych na określony temat. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posiada tzw. niezbędną wiedzę, konieczną z punktu widzenia realizacji 

celów przedmiotu i nieodzowną w toku dalszego kształcenia, stosuje nabyte wiadomości i treści programowe przy bardzo 

wydatnej pomocy nauczyciela, przedstawia zdobytą wiedzę językiem ojczystym z licznymi i częstymi błędami i usterkami 

(merytoryczne i językowe), przeważnie nie wykazuje aktywności na zajęciach lekcyjnych, bądź wypowiada się 

sporadycznie w formie jednozdaniowej na określony temat, wykazuje bardzo częste odstępstwa od systematycznej pracy 

lekcyjnej i domowej, ma podstawowe braki w opanowaniu i znajomości materiału nauczania z roku bieżącego. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę 

dopuszczającą, nie rozumie prostych poleceń, nie potrafi umiejętnie stosować poznanych wiadomości programowych w 

sytuacjach typowych, wykazuje całkowitą bierność i brak zaangażowania na zajęciach lekcyjnych, nie wykazuje chęci do 

nauki, nie podejmuje prób rozwiązania zadania, nawet przy pomocy nauczyciela. 

Warunki i tryb postępowania w przypadku ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, są zgodne ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 


