
WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
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), przygotowywanie się z 3 ostatnich lekcji –
odpowiedź ustna (waga: 3), udział w konkursach językowych (waga: 1, ocena cząstkowa: bardzo
dobry), osiągnięcia w konkursach – I, II, III miejsce (waga: 3-5, ocena cząstkowa: celujący),
cząstkowe odpowiedzi na lekcjach, za które może otrzymać plusy, po uzyskaniu 5 plusów
otrzymuje 5, po uzyskaniu 10 plusów otrzymuje 6 – równoznaczne z odpowiedzią ustną (waga: 3),
inne: waga 1-5.
Uczeń ma prawo 2 razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
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):
- co najmniej 5,50;
- co najmniej 5,30 i uzyskanie znaczących osiągnięć w konkursach zewnętrznych lub zawodach

sportowych reprezentując szkołę;
- co najmniej 4,70 i uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w Wojewódzkim Konkursie

Przedmiotowym;
- co najmniej 4,70 – bardzo dobry;
- 4,50 – 4,69 – dobry, z możliwością poprawy na ocenę bardzo dobry;
- 3,70 – 4,49 – dobry;
- 3,50 – 3,69 – dostateczny, z możliwością poprawy na ocenę dobry;
- 2,70 – 3,49 – dostateczny;
- 2,50 – 2,69 – dopuszczający, z możliwością poprawy na ocenę dostateczny;
- 1,70 – 2,49 – dopuszczający;
- 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.



W okresie nauczania zdalnego obowiązują poniższe zasady:

1. Waga ocen nie ulega zmianie na czas nauczania zdalnego.
2. Ocenie podlegają: prace pisemne, skany wykonanych prac, prezentacje, testy i kartkówki

przygotowane na platformie oraz indywidualna odpowiedź ustna.
3. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen uzyskanych za zadanie otrzymane w czasie

zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.
4. Informacja na temat obowiązujących testów sprawdzających wiedzę będzie przekazywana

za pośrednictwem e-dziennika przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Określona
zostanie dokładna data i godzina testu oraz czas, jaki będzie przeznaczony na test, aby
uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników.

5. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian),
zobowiązany jest do napisania testu w ustalonym przez nauczyciela terminie.

6. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że podlegają
one ocenie.

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz
(w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania).

8. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną
niedostateczną bez możliwości poprawy. Dopuszczalne jest stosowanie słownictwa,
środków językowych i form gramatycznych niepoznanych na zajęciach pod warunkiem, że
uczeń zna je i potrafi wyjaśnić ich użycie.

9. Za cząstkowe odpowiedzi na lekcjach uczeń może otrzymać plusy. Po uzyskaniu 5 plusów
otrzymuje ocenę 5, po uzyskaniu 10 plusów otrzymuje ocenę 6 – co jest równoznaczne
z odpowiedzią ustną.


