
 

 

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4-8 

 

Ocena śródroczna oraz roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

 

Na ocenę śródroczną oraz roczną uczeń pracuje systematycznie poprzez: 

 pisanie sprawdzianów (waga: 5) i kartkówek (waga: 3, 4), 

 przygotowywanie się z 3 ostatnich lekcji – odpowiedź ustna (waga: 3), 

 odrabianie zadań domowych, tworzenie projektów (waga: 3), 

 aktywny udział w zajęciach, zadania dodatkowe (waga: 3), 

 brak zadania domowego po wykorzystaniu tzw. „bz” - (waga: 2, ocena niedostateczna) 

 udział w konkursach językowych (waga: 1, ocena cząstkowa: bardzo dobry) 

 osiągnięcia w konkursach – I, II, III miejsce (waga: 3-5, ocena cząstkowa: celujący) 

 inne: waga 1-5. 

  

Uczeń ma prawo: 

 2 razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, 

 2 razy w półroczu zapomnieć książki lub zeszytu, 

 2 razy w półroczu zgłosić brak zadania domowego. 

  

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niezadowalającej z prac pisemnych w terminie 2 tygodni od momentu 

zwrotu prac przez nauczyciela (w terminie uzgodnionym przez nauczyciela). Ocena poprawiona otrzymuje 

wagę o 2 niższą niż waga wyjściowa. 

Jeżeli uczeń był nieobecny tydzień lub dłużej, ma obowiązek uzupełnić zaległości  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Jeżeli uczeń był nieobecny podczas sprawdzianu lub kartkówki, uzupełnia zaległości w ciągu tygodnia           

(w przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień), a następnie pisze we wskazanym przez nauczyciela 

terminie.  

 

Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg poniższych 

ustaleń: 
- warunki uzyskania oceny celującej (3 warianty): 

1. średnia co najmniej 5,50 

2. średnia ważona 5,30 i uzyskanie w konkursach zewnętrznych: tytuł‚ laureata, finalisty, zajęcie I, II, III 

miejsca w konkursach oraz wyróżnienie 

3. średnia ważona 4,70 (jak na ocenę bardzo dobrą) i uzyskania tytułu laureata konkursu wojewódzkiego 

zwalniającego z egzaminu ósmoklasisty 
- co najmniej 4,70 - bardzo dobry 
- od 4,50 - 4,69 - z możliwością poprawy na ocenę wyższą (na bardzo dobry) 
- od 3,70 do 4,49 - dobry 
- od 3,50 - 3,69 - z możliwością poprawy na ocenę wyższą (na dobry) 
- od 2,70 - 3,49 - dostateczny 
- od 2,50 - 2,69 - z możliwością poprawy na ocenę wyższą (na dostateczny) 
- od 1,70 - 2,49 - dopuszczający 
- od 0 - 1,69 - niedostateczny 

 

Skala procentowa przy ocenianiu prac pisemnych: 

100% - celujący 

co najmniej 90 % - bardzo dobry 

co najmniej 75% - dobry 

co najmniej 50% - dostateczny 

co najmniej 30 % - dopuszczający 

poniżej 30% - niedostateczny 

 

Przydatne linki: 

• strona internetowa szkoły: www.zsp5gliwice.pl, zakładka KLUB ANGLOFANA 

http://www.zsp5gliwice.pl/


 

 

• www.quizlet.com  (również aplikacja) - sugestia do samodzielnego doskonalenia słownictwa 

  

http://www.quizlet.com/

