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WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM 
IM. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK W RZESZOWIE  2015/2016 

 
  

 Każdy uczeń w ciągu semestru może zgłosić 2 razy nieprzygotowanie oraz dwa razy brak zadania. 

 Podczas nieobecności uczeń ma obowiązek dowiedzieć się jaki materiał został przerobiony na zajęciach oraz jakie było 

zadanie domowe. 

 Materiały obowiązkowe dla ucznia na lekcjach języka angielskiego: 

1. Teczka, najlepiej z koszulkami na ksera, 

2. Zeszyt 16- kartkowy na prace pisemne, 

3. Ładny zeszyt na nowe wyrażenia,  

4. Highlighter. 

UMIEJĘTNOŚCI KSZTAŁCONE I OCENIANE W KLASACH I - III LO 
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KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI  PISEMNEJ 

 Każdy uczeń nosi na każde zajęcia 16-kartkowy zeszyt, w którym pisze wszystkie prace. Jeśli zapomni zeszytu, pracę 

należy wkleić. Wszystkie błędne fragmenty zostają poprawnie zapisane pod daną pracą, pod nagłówkiem „POPRAWA”. Jest 

to forma ćwiczenia wspomagająca pracę nad błędami. Brak którejkolwiek poprawy jest jednoznaczny z wpisaniem oceny 

niedostatecznej.  

 Wszystkie prace pisemne muszą być zaliczone, nawet jeśli uczeń był nieobecny, ma obowiązek donieść pracę, gdy po 

nieobecności wraca do szkoły. Gdy nieobecność była tygodniowa lub dłuższa termin oddania pracy należy uzgodnić 

z nauczycielem. Jeżeli nieobecność była krótsza, spóźnioną pracę należy przynieść przychodząc na zajęcia. 

 Wypracowania maturalne z matury rozszerzonej oceniamy na podstawie czterech kryteriów. Punkty uzyskane przy 

odpowiedzi pisemnej zapisywane w zeszycie ucznia: 

 
 

 TREŚĆ i FORMA 
(200-250 SŁÓW) 

SPÓJNOŚĆ 
I LOGIKA 

ZAKRES 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

POPRAWNOŚĆ 
JĘZYKOWA 

RAZEM      
PUNKTÓW 

Ilość 
punktów 

 
5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

2 – 1 – 0  
3 – 2 – 1 – 0 

3 – 2 – 1 – 0  
....... / 13 

 
Skala ocen z wypowiedzi pisemnej wg uzyskanych punktów: 
  

   
   
   
   
    
   

 

13– 12 bdb 

11 +db 

10 db 

9 +dst 
8 dst 
7 + dop 

6 dop 
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Punkty uzyskane przy odpowiedzi pisemnej z matury podstawowej zapisywane w zeszycie ucznia również według czterech 

kryteriów: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W drobnych ćwiczeniach w pisaniu (strumień świadomości, opisywanie snów, krótkie wypowiedzi na temat dotyczący lekcji, 

bądź historyjki z użyciem jak największej ilości nowopoznanych wyrażeń) ocenie nie podlega kompozycja. Nauczyciel sam 

ustala system oceniania w tym przypadku.  

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI USTNEJ ( konwersacja, zadania z matury ustnej, prezentacja, wyrażenia)  

 Uczeń uczy się języka w całych zwrotach i zdaniach z podręcznika oraz licznych materiałów internetowych, z których jest 

regularnie odpytywany. 

 Odpowiedź ustna jest krótka. Umożliwia to częste pytanie, a więc również większą systematyczność uczniów. Wzmaga 

również motywację do nauki. 

 TREŚĆ  
(80-130 SŁÓW) 

SPÓJNOŚĆ 
I LOGIKA 

ZAKRES 
ŚRODKÓW 

JĘZYKOWYCH 

POPRAWNOŚĆ 
JĘZYKOWA 

RAZEM      
PUNKTÓW 

Ilość 
punktów 

 
4 – 3 – 2 – 1 – 0 

2 – 1 – 0  
2 – 1 – 0 

2 – 1 – 0  
....... / 10 

10 bdb 

9 +db 

8 db 

7 +dst 
6 dst 

5,5 + dop 

6 dop 
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 Krótkie formy odpowiedzi, uwzględnione przez dziennik  przygotowują do matury już od pierwszej klasy LO. 

 Uczniowie odpytywani są na każdych zajęciach. Co dziesiąte zajęcia w semestrze, których daty wypisane są na początku 

września są dniami bez pytania. 

 Uczeń zawsze wie z jakiego materiału będzie odpytywany na następnych zajęciach, gdyż ta informacja zapisywana jest na 

tablicy, pod koniec każdych zajęć. 

 Nauczyciel ma prawo  wpisać uczniowi, który przeszkadza na zajęciach i po jednym upomnieniu nie potrafi się 

zdyscyplinować  ocenę niedostateczną(ocena karna),  która znika jeśli w ciągu tygodnia zaliczy on materiał dodatkowy 

(wtedy może w miejsce tej oceny otrzymać nawet 5, jeśli odpowiedź na to zasługuje). 

KARTKÓWKI I SPRAWDZIANY 

 
50-56% dop  71-77% + dst  92- 98% bdb 
57-63 % +dop  78- 84% db  99-100% +bdb 
64- 70% dst  85- 91% +db    

 
  
 Każdą ocenę ze sprawdzianu można poprawić w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Ocena pierwotna nie jest 

usuwana. 
  
OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje wyłącznie uczeń, który zaliczy odpowiednią ilość  materiałów dodatkowych uzgodnionych 

z nauczycielem lub uczeń, który miał osiągnięcia w Olimpiadzie z języka angielskiego. W klasie trzeciej nauczyciel ma prawo 

wyróżnić oceną celującą osobę, która nie zaliczyła odpowiedniej ilości materiałów dodatkowych, ale wykazała się przez 3 lata pilną 

pracą oraz przygotowaniem na każdych zajęciach(odzwierciedleniem muszą być oceny) oraz która uczyniła widoczny postęp 

w ciągu swojej trzyletniej pracy. 
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MATERIAŁY DODATKOWE na ocenę celującą lub karne można znaleźć na stronach internetowych lub w prasie; 

 bbclearningenglish.com 

 learnenglishteens.britishcouncil.org  

 linguaspectrum.com 

 www.ted.com 

 youtube; daily dose of English 

 magazyn; English Matters, Business English Magazine 

 Arkusze Olimpiad Języka Angielskiego 

 Podręcznik; Advanced Language Practice ; M. Vince 

 Readers (uproszczone powieści w języku angielskim) 

 
OCENA ŚRÓDROCZNA i ROCZNA 

 Ocena semestralna i roczna jest średnią ważoną. 

 Na ocenę śródroczna i roczną mają wpływ: 

a) uzyskane oceny (waga może nieznacznie różnić się u różnych nauczycieli): 

 ze sprawdzianu – ocena liczona razy 3, 

 z kartkówki – liczona razy 2, 

 z odpowiedzi ustnej – liczona razy 1, 

 pisanie: krótka forma, lub wypracowanie pisane w domu – liczona razy 1, 

 wypracowanie  z matury rozszerzonej – liczona razy 2, 

 z aktywności – liczona razy 1, 

b) aktywność na lekcjach 

c) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach  
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WYSTAWIANIE OCENY NA PODSTAWIE ŚREDNIEJ WAŻONEJ 

Ocenę połówkową (1.5, 2.5, 3.5, 4.5) otrzymuje uczeń który uzyskuje śrenią ocen minimum 1.3, 2.3, 3.3, 4.3. Ocenę całościową (2, 

3, 4, 5) otrzymuje uczeń, który uzyskuje średnia ocen minimum 1.75,  2.75, 3.75, 4.75. 

 
Jeżeli uczeń ma średnią ocen przekraczającą 5.0 i wykazuje chęć uczenia się w grupie o wyższym poziomie 

zaawansowania, może po uzgodnieniu ze swoim nauczycielem oraz Siostrą Dyrektor przenieść się do takiej grupy jeżeli istnieje 

w tej grupie miejsce. Przenosiny mogą odbywać się tylko po zakończonym semestrze. Jeżeli uczeń nie jest wystarczająco pilny 

i nie radzi sobie w danej grupie, nauczyciel ma prawo wnioskować o jego przeniesienie do grupy niższej. 

 
 


