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WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z J ZYKA ANGIELSKIEGO 
W ZSO W ZAKOPANEM 

 
Wymagania edukacyjne niezb dne do uzyskania poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych   

J zyk obcy I (kontynuacja) 
 

Osiągni cia Ocena - dopuszczający 
 

Ocena - dostateczny 
 

Ocena – dobry 
 

Ocena – bardzo dobry 
 

W zakresie sprawno ci słuchania uczeń rozumie 
autentyczne przekazy słowne, odbierane za 
pośrednictwem mediów (np. audycje radiowe, 
telewizyjne, prasa, opracowania 
popularnonaukowe), fragmenty tekstów literackich, 
wybrane przekazy internetowe, posiada umiejętność 
wyszukiwania i selekcji oraz porządkowania 
szczegółowych informacji w autentycznych 
przekazach słownych oraz tekstowych. 

Uczeń rozumie podstawowe informacje 
zawarte w tekście, rozróżnia informacje 
prawdziwe od fałszywych, potrafi 
wskazać temat wysłuchanego tekstu. 

Uczeń potrafi wymienić podstawowe 
informacje zawarte w tekście, określić 
ogólny sens wysłuchanego tekstu, 
określić jego problematykę. 

Uczeń potrafi streścić wysłuchany tekst 
(dopuszczalne są pewne nieścisłości, nie 
mające istotnego wpływu na całościowe 
jego zrozumienie), potrafi 
hierarchizować informacje zawarte w 
tekście, rozumie sens wypowiedzi 
rodzimych użytkowników języka. 

Uczeń rozumie bardzo dobrze wysłuchany tekst, 
potrafi szczegółowo go streścić, dokonać 
właściwego wyboru informacji i zastosować w 
innym kontekście, potrafi ustosunkować się do 
informacji zawartych w tekście, wyciągać 
wnioski. 

W zakresie sprawno ci mówienia uczeń 
uczestniczy w dyskusji, potrafi argumentować, 
wyrażać opinie, uzasadniać i bronić własnych 
sądów, uczeń stosuje środki językowe, służące 
wyrażaniu różnorodnych intencji oraz stanów 
emocjonalnych (np. hipoteza, wątpliwość, 
zakłopotanie). 

Przy formułowaniu wypowiedzi na 
określony temat, uczeń posługuje się 
środkami językowymi w stopniu 
elementarnym, stosuje ubogie 
słownictwo, nieporadnie używa struktur 
składniowych, popełnia liczne błędy 
językowe, które znacznie zakłócają 
komunikację. 

Uczeń właściwie reaguje językowo na 
wypowiedź rozmówcy, potrafi 
podtrzymać rozmowę, formułuje krótkie 
wypowiedzi, stosując podstawowe 
słownictwo, ograniczony zakres struktur 
składniowych; wypowiedź zawiera 
liczne powtórzenia i błędy językowe, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń potrafi samodzielnie formułować 
wypowiedzi stosując słownictwo i 
frazeologię zgodną z tematem oraz 
niezbyt urozmaicone struktury 
składniowe, popełniając nieliczne błędy, 
które nie zakłócają komunikacji, stosuje 
poprawną wymowę i intonację, potrafi 
zainicjować, podtrzymać i zakończyć 
rozmowę, wyrazić własną opinię, 
negocjować, relacjonować wypowiedzi 
innych osób. 

Uczeń wykazuje samodzielność i kreatywność w 
formułowaniu własnych wypowiedzi, stosuje 
urozmaicone struktury składniowe, bogate 
słownictwo i frazeologię powiązaną z tematem, 
popełnia sporadyczne błędy, które nie zakłócają 
komunikacji, stosuje poprawną wymowę  i 
intonację. Potrafi reagować adekwatnie do 
sytuacji, przedstawić i uzasadnić własne opinie, 
bronić ich i komentować opinie innych osób, 
wyrazić intencje i stany emocjonalne. 

W zakresie sprawności pisania uczeń pisze typowe 
sformalizowane teksty (np. curriculum vitae, 
podanie o pracę lub stypendium) lub teksty 
niesformalizowane (np. list, komentarz, esej), 
stosuje odpowiednie dla języka pisanego środki 
leksykalne i morfosyntaktyczne w zakresie 
określonego typu wypowiedzi pisemnych. 

Uczeń tworzy wypowiedź w dużym 
stopniu niespójną, stosuje liczne 
powtórzenia, popełnia liczne błędy 
gramatyczne i leksykalne. 

Formułuje wypowiedź częściowo 
zgodną z tematem, popełnia dość liczne 
błędy językowe. 

Uczeń omawia temat częściowo trafnie 
dobierając argumenty, popełnia 
nieliczne błędy. 

Uczeń trafnie omawia temat, formułuje 
wypowiedź zgodną z tematem, stosuje 
urozmaicone słownictwo, zachowuje jednorodny 
styl, pisze pracę bezbłędną lub popełnia 
sporadyczne błędy. 

W zakresie sprawności czytania uczeń przetwarza 
przeczytane informacje z uwzględnieniem zmiany 
rejestru, stylu lub formy, dostrzega błędy oraz 
dokonuje autokorekty. 

Uczeń popełnia liczne błędy, ma 
problemy ze zrozumieniem czytanego 
tekstu. 

Uczeń słabo rozumie czytany tekst i jest 
w stanie posługiwać się informacjami w 
stopniu średnio zaawansowanym.  

Uczeń dobrze rozumie czytany tekst i 
dokonuje kompozycji tekstów. 

Uczeń rozumie i potrafi skomentować fakty 
socjokulturowe, typowe dla obszaru języka 
nauczanego, w tym zwyczaje, tradycje i 
literaturę. 

Inne umiejętności – uczeń opanowuje strategie 
uczenia się języka obcego oraz korzysta z różnych 
źródeł wiedzy językowej. 

Uczeń dostrzega błędy i potrafi je 
poprawić, potrafi korzystać ze słownika 
dwujęzycznego. 

Uczeń potrafi poprawić  tekst mówiony 
lub pisany, potrafi korzystać  ze 
słowników i innych źródeł informacji, w 
tym również elektronicznych. 

Uczeń potrafi ocenić własne postępy  w 
nauce języka obcego i zaplanować  
samokształcenie, potrafi korzystać z 
materiałów (w tym autentycznych) do 
samodzielnej nauki. 

Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie, 
przedstawiać prace projektowe, znajdować  
informacje w obcojęzycznych bazach danych i 
zasobach sieciowych. 

 

Ocen  „celujący” otrzymuje uczeń, który znacznie wykracza wiedzą i umiejętnościami poza kryteria na ocenę „bardzo dobry” w każdej 
sprawności językowej, a także posiada wiedzę z zakresu realiów kulturowych, geograficznych i historycznych krajów anglojęzycznych. 
Ocen  „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczający. 
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Dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania stosuje się dodatkowe kryteria zawarte w 
opinii/orzeczeniu sporządzonym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
 

KRYTERIA OCENIANIA  
 

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY UCZNIÓW 
Pisemna praca klasowa 
Test 
Kartkówka 
Ćwiczenia elektroniczne 
Zadanie domowe 
Wypowiedź z bieżącego materiału 
Wypowiedź wielotematyczna (różne tematy) 
Projekty językowe 

 

Skala ocen z testów: 

 

Uzyskany wynik (%) Ocena 

0 - 44 niedostateczny 
45 – 59 dopuszczający 

60 – 74 dostateczny 
75 – 89 dobry 
90 - 100 bardzo dobry 

 
Przyporządkowanie uzyskanej redniej ródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej: 

 
rednia  Ocena 

0 - 1,99 niedostateczny 
2,00 - 2,74 dopuszczający 
2,75 - 3,74 dostateczny 
3,75 - 4,74 dobry 
4,75 - 5,5 bardzo dobry 
powyżej 5,5 celujący 
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Uzyskana średnia ocen jest tylko wskazówką dla nauczyciela przy ustalaniu oceny półrocznej i końcoworocznej. 
 
W przypadku nieobecności na sprawdzianach pisemnych uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela na najbliższej lekcji, na której 

jest obecny w celu ustalenia trybu i terminu napisania sprawdzianu. W razie nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, uczeń otrzymuje ocenę 0..  
 

Na teście może znaleźć się zadanie dodatkowe o zwiększonym stopniu trudności na ocenę celujący. Warunkiem otrzymania tej oceny jest 
uzyskanie z podstawowej części testu oceny bardzo dobry. 
 

Praca niesamodzielna zostanie ukarana oceną niedostateczną (odpisywanie na sprawdzianie/teście/kartkówce, korzystanie z komórki lub 
innych niedozwolonych pomocy lub ściąg, zdanie przepisane z jakiegoś źródła bez jego podania, praca domowa znacznie odbiegająca od 
poziomu prac pisemnych na lekcjach, itp.)  
 

Cząstkowe oceny ustalone przez nauczyciela są ostatecznymi.  
 

 
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

 
Jeżeli uczeń spełnia wszystkie warunki w zakresie oceniania ujęte w Statucie Szkoły, może wystąpić z prośbą o ustalenie wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zgodnie z trybem opisanym w Szczegółowych Zasadach Oceniania Wewnątrzszkolnego. 
Nauczyciel sprawdza wszystkie umiejętności językowe z zakresu materiału obejmującego program w danej klasie w formach przez siebie 
ustalonych. Uczeń starający się o ocenę wyższą niż przewidywana musi wystąpić z pisemną prośbą do nauczyciela przedmiotu w terminie trzech 
dni od czasu poinformowania go przez nauczyciela o ocenie przewidywane j. Ponadto, aby uczeń mógł wystąpić z prośbą o ustalenie wyższej od 
przewidywanej oceny rocznej musi spełniać następujące warunki: 

1. mieć wszystkie oceny z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych, 
2. nie może mieć cząstkowej oceny negatywnej, 
3. jego frekwencja na lekcjach musi wynosić co najmniej 80%, 
4. nie może mieć żadnej nieusprawiedliwionej godziny na języku angielskim w ciągu całego roku szkolnego, 

Ocena może być podwyższona w stosunku do oceny przewidywanej tylko o jeden stopień. 
Uczeń otrzymuje ocenę wyższą niż przewidywana jeżeli otrzyma co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów z pracy pisemnej i wypowiedzi 
ustnej obejmujących zagadnienia tematyczne na danym poziomie wymagań. 


