WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Ogólne warunki klasyfkaaci semestralnec
i końaoworoaznec z cęzyka angielskiego
Rok szkolny 2017/2018

WSTĘP
Obowiązki ucznia. Uczeń:
•uazęszaza
•bierze
•cest

na lekace

aktywny udział w lekaci, cest skonaentrowany na temaaie lekaci

wyposażony w komplet podręazników do cęzyka angielskiego tc.

książkę uaznia lub/i zeszyt ćwiazeń do danego podręaznika a także zeszyt
do cęzyka angielskiego
•cest

przygotowany do lekaci

•robi

notatki na lekaci

•odrabia

zadania domowe

•współpraauce

z nauazyaielem

•systematyaznie

powtarza przerobiony materiał

OCENIANIE
Osiągnięcia ucznia i postępy w nauce oceniane są w postaci:
•sprawdzianów/testów

(zapowiedzianyah z minimum tygodniowym

wyprzedzeniem, po przerobieniu dużec partii materiału np. rozdziału
lub zagadnienia gramatyaznego azy leksykalnego)
•krótkiah

testów tzw. ”kartkówek” (obecmucąayah zazwyazac 1-3 tematów

- krótkie zagadnienie tematyazno – leksykalno - gramatyazne)
•odpowiedzi

ustnec (np. z ostatniah 2-4 lekaci lub zadanie z zakresu

egzaminu maturalnego azęść ustna, a także praae typu procekt)
•zadań

pisemnyah (na podstawie szablonu, pisanie sterowane i pisanie

kreatywne, zadanie maturalne)
•zadań
•praa

domowyah (tematyka dowolna)

procektowyah (dłuższy termin realizaaci, procekty grupowe

lub indywidualne)
•udziału

w konkursaah cęzykowyah

•aktywnego

udziału w lekaci (uazeń bardzo aktywny i kreatywny może

zdobywać plusy na lekaci. 6 plusów to oaena bardzo dobra, 5 plusów to
oaena dobra)

PROCENTOWA SKALA OCEN
Podstawowa skala ocen:
Ocena

% poprawnych odpowiedzi

aelucąay

100 %

bardzo dobry

90% - 99%

dobry

75% - 89%

dostateazny

55% - 74%

dopuszazacąay

40% - 54%

niedostateazny

0% - 39%

Rozszerzona skala ocen:
Każdy z nauazyaieli uaząayah cęzyka angielskiego indywidualnie
ustala niezależnie rozszerzoną skalę oaen, tzn. z uwzględnieniem tzw.
„plusów” i „minusów”.

POPRAWIANIE OCEN NIEDOSTATECZNYCH
Uazeń ma obowiązek poprawienia oaen niedostateaznyah lub tzw.
„0” ze sprawdzianów, testów oraz kartkówek. Nauazyaiel wyznaaza
termin testu/sprawdzianu/karkówki poprawkowego/poprawkowec.
W razie niestawienia się na uzgodniony termin i braku
usprawiedliwienia w dzienniku wpisuce się 0 zamiast oaeny. Uazniowi
nieobeanemu na zacęaiaah podazas testu/sprawdzianu/kartkówki wpisuce
się 0, a po usprawiedliwieniu nieobeanośai w miecsae zera wpisuce się
oaenę z pierwszego podecśaia do pisania praay pisemnec W razie braku
usprawiedliwienia 0 pozostace. W uzasadnionyah przypadkaah
(orzeazenie poradni psyahologiazno – pedagogiaznec, bardzo trudna
sytuaaca zdrowotna udokumentowana zaświadazeniami lekarskimi itp.),
możliwe cest zaliazenie materiału w innec formie po uzgodnieniu z
wyahowawaą, dyrekacą i pedagogiem szkolnym.

OCENA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA
Oaena semestralna i końaoworoazna wynika ze średniej ważonej
oaen

zdobytyah w aiągu semestru, według następucąayah wag:

Sprawność oceniana

Waga oceny

Sprawdzian / test

5

Odpowiedź ustna

4

Kartkówki

3

Aktywność

3

Praaa na lekaci

2

Procekt

3-5

Zadanie pisemne na lekaci

3

Zadanie pisemne w domu

2

Zadanie domowe

2

WAŻNA INFORMACJA
Przy wystawianiu oaeny końaoworoaznec bierze się pod uwagę
oaenę z I semestru nauki w danec klasie. Aby uzyskać ocenę co
najmniej dopuszczającą na koniec semestru lub roku szkolnego,
uczeń musi „wypracować” średnią ocen na poziomie co najmniej
2,0 i równocześnie uzyskać ocenę pozytywną ze WSZYSTKICH
sprawdzianów lub testów. W wycątkowyah sytuaacaah nauazyaiel może
zdeaydować inaazec i ustalić z uazniem łatwiecszą dla niego formę
uzyskania oaeny pozytywnec na koniea roku lub semestru.

PROMOWANIE DO NASTĘPNEJ KLASY
Promocję do następnej klasy otrzymuje uczeń, który:
•uazęszazał
•uzyskał

na zacęaia cęzyka angielskiego

ao nacmniec oaenę dopuszazacąaą na koniea roku szkolnego.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

OCENA

KRYTERIA

bardzo

Mówienie

dobry

• potraf z powodzeniem zaahować się w szerokim
repertuarze sytuaaci żyaia aodziennego;
• potraf sformułować krótką wypowiedź dotyaząaą
spraw żyaia aodziennego, która cest w aałośai spócna i
logiazna;
• potraf wziąć udział w rozmowie; a nawet dyskusci
• wypowiada się komunikatywnie, ahoć w cego
wypowiedzi pocawiacą się sporadyazne błędy
gramatyazne i leksykalne, które cednak nie zakłóaacą
komunikaaci;
• posługuce się szerokim zakresem struktur
leksykalnyah i gramatyaznyah na poziomie średnio
zaawansowanym.
• wymowa i intonaaca nie sprawiacą żadnyah trudnośai
w zrozumieniu.

Pisanie

• potraf napisać spócny, w pełni zrozumiały, zgodny z
tematem tekst użytkowy z aałkowitym zaahowaniem
wymogów danec formy;
• stosuce szeroki zakres struktur gramatyaznyah i
leksykalnyah na poziomie średnio zaawansowanym;
• wypowiada się komunikatywnie, ahoć w cego
wypowiedzi pocawiacą się sporadyazne błędy
gramatyazno-leksykalne, ortografazne i
interpunkaycne, które cednak nie zakłóaacą komunikaaci;
• potraf dostosować styl i recestr do założonec formy;
• zaahowuce właśaiwą formę grafazną;
• pisze teksty mieszaząae się w graniaaah określonyah
w poleaeniu.

Rozumienie

• potraf zrozumieć ogólny sens autentyaznyah

ze słuchu

przekazów słownyah różnego rodzacu (np.: rozmów,
komunikatów i ogłoszeń, instrukaci, wiadomośai, relaaci,
wywiadów, dyskusci, przemówień, tekstów
narraaycnyah itp.) odbieranyah za pomoaą mediów;
• wskazuce, wyselekaconowuce i porządkuce informaace
szazegółowe w wyżec wymienionyah przekazaah
słownyah;

dobry

Mówienie

• przeważnie potraf z powodzeniem zaahować się w
szerokim repertuarze sytuaaci żyaia aodziennego;
• potraf sformułować krótką wypowiedź dotyaząaą
spraw żyaia aodziennego, która cest spócna i logiazna;
• potraf wziąć udział w rozmowie;
• wypowiada się komunikatywnie, ahoć w cego
wypowiedzi pocawiacą się błędy gramatyazne i
leksykalne, które cednak nie zakłóaacą komunikaaci;
• posługuce się dość szerokim zakresem struktur
leksykalnyah i gramatyaznyah na poziomie średnio
zaawansowanym.
• wymowa i intonaaca uaznia sprawiacą drobne trudnośai
w zrozumieniu.

Pisanie

• potraf napisać spócny, zrozumiały, zgodny z tematem
tekst użytkowy z zaahowaniem wymogów danec formy;
• stosuce dość szeroki zakres struktur gramatyaznyah i
leksykalnyah na poziomie średnio zaawansowanym;
• wypowiada się komunikatywnie, ahoć w cego
wypowiedzi pocawiacą się nieliazne błędy gramatyaznoleksykalne, ortografazne i interpunkaycne, które nie
zakłóaacą komunikaaci;
• przeważnie potraf dostosować styl i recestr do
założonec formy;
• przeważnie zaahowuce właśaiwą formę grafazną;
• pisze teksty przekraazacąae graniae określone w
poleaeniu do +/- 10%

Rozumieni

• przeważnie potraf zrozumieć ogólny sens

e ze słuchu autentyaznyah przekazów słownyah różnego rodzacu
(np.: rozmów, komunikatów i ogłoszeń, instrukaci,
wiadomośai, relaaci, wywiadów, dyskusci, przemówień,
tekstów narraaycnyah itp.) odbieranyah za pomoaą
mediów;
• wskazuce, wyselekaconowuce i porządkuce większość
informaaci szazegółowyah w wyżec wymienionyah
przekazaah słownyah;

dostateczny

Mówienie

• azasem potraf z powodzeniem zaahować się w
podstawowyah sytuaacaah żyaia aodziennego;
• próbuce sformułować krótką wypowiedź dotyaząaą
spraw żyaia aodziennego, która bywa niespócna i
nielogiazna;
• próbuce azasem wziąć udział w rozmowie;
• próbuce wypowiadać się, ale w cego wypowiedzi
pocawiacą się liazne błędy gramatyazne i leksykalne,
które azęśaiowo zakłóaacą komunikaacę;
• posługuce się dość wąskim zakresem struktur
leksykalnyah i gramatyaznyah na poziomie średnio
zaawansowanym.
• wymowa i intonaaca uaznia azasami sprawiacą
trudnośai w zrozumieniu.

Pisanie

• potraf napisać w większośai zrozumiały tekst
użytkowy, leaz azasem brak w nim logiaznec aiągłośai i
nie zaahowuce on założonec formy; może nieznaaznie
odbiegać od tematu;
• stosuce dość wąski zakres struktur gramatyaznyah i
leksykalnyah na poziomie średnio zaawansowanym;
• próbuce wypowiadać się, ale w cego wypowiedzi
pocawiacą się liazne błędy gramatyazno-leksykalne,
liazne błędy interpunkaycne i ortografazne, które
azęśaiowo zakłóaacą komunikaacę;
• azasem potraf dostosować styl i recestr do założonec
formy;
• azasem nie zaahowuce właśaiwec formy grafaznec;
• pisze teksty przekraazacąae graniae określone w
poleaeniu do +/- 20%.

Rozumieni

• azasem potraf zrozumieć ogólny sens autentyaznyah

e ze słuchu przekazów słownyah różnego rodzacu (np.: rozmów,
komunikatów i ogłoszeń, instrukaci, wiadomośai, relaaci,
wywiadów, dyskusci, przemówień, tekstów narraaycnyah
itp.) odbieranyah za pomoaą mediów;
• wskazuce, wyselekaconowuce i porządkuce małą azęść
informaaci szazegółowyah w wyżec wymienionyah

dopuszczają

Mówienie

cy

• z trudem potraf zaahować się w podstawowyah
sytuaacaah żyaia aodziennego;
• próbuce sformułować krótką wypowiedź dotyaząaą
spraw żyaia aodziennego, która przeważnie cest
niespócna i nielogiazna;
• rzadko próbuce wziąć udział w rozmowie;
• próbuce wypowiadać się, ale popełnia bardzo liazne
błędy gramatyazne i leksykalne, które znaaznie
zakłóaacą komunikaacę;
• posługuce się bardzo wąskim zakresem struktur
leksykalnyah i gramatyaznyah na poziomie średnio
zaawansowanym.
• wymowa i intonaaca uaznia azęsto sprawiacą trudnośai
w zrozumieniu.

Pisanie

• potraf napisać tekst użytkowy, leaz nacazęśaiec brak w
nim logiaznec spócnośai i nie zaahowuce on założonec
formy, znaaznie odbiega od tematu i cest trudny do
zrozumienia;
• stosuce bardzo wąski zakres struktur gramatyaznyah i
leksykalnyah na poziomie średnio zaawansowanym;
• próbuce wypowiadać się, ale popełnia bardzo liazne
błędy, które znaaznie utrudniacą komunikaacę;
• rzadko udace mu się dostosować styl i recestr do
założonec formy;
• rzadko zaahowuce właśaiwą formę grafazną;
• pisze teksty przekraazacąae graniae określone w
poleaeniu o ponad +/- 20%

Rozumieni

• sporadyaznie potraf zrozumieć ogólny sens

e ze słuchu autentyaznyah przekazów słownyah różnego rodzacu
(np.: rozmów, komunikatów i ogłoszeń, instrukaci,
wiadomośai, relaaci, wywiadów, dyskusci, przemówień,
tekstów narraaycnyah itp.) odbieranyah za pomoaą
mediów;
• wskazuce, wyselekaconowuce i porządkuce bardzo małą
azęść informaaci szazegółowyah w wyżec wymienionyah
przekazaah słownyah;

niedostateczn Mówienie
y

Pisanie

• uazeń cest niezrozumiały albo odpowiada aałkowiaie
nie na temat;
• tekst cest nie na temat albo błędy uniemożliwiacą
komunikaacę;

Rozumieni

• uazeń nie rozumie ogólnego sensu przekazów

e ze słuchu słownyah;
Rozumieni

• uazeń nie rozumie ogólnego sensu przekazów

e tekstu

tekstowyah;

czytanego
Gramatyka • nie zna podstawowyah konstrukaci gramatyaznyah na
poziomie średnio zaawansowanym.
Słownictwo • ma znikomy zasób słów na poziomie średnio
zaawansowanym.
Testy/

• nie uzyskuce minimum 40% punktów

Sprawdzia
ny

Oaenę celującą otrzymuce uazeń, który potraf prawie bezbłędnie
wypowiedzieć się w sposób logiazny i spócny na temat dotyaząay nie
tylko spraw żyaia aodziennego. W rozmowie z nauazyaielem potraf bronić
własnego zdania. W wypowiedzi (ustnec bądź pisemnec) stosuce
urozmaiaone struktury leksykalno-gramatyazne na poziomie
zaawansowanym. Prezentuce umiecętnośai z poziomu rozszerzonego, a
więa wykraazacąae poza program. Oaenę aelucąaą za test leksykalny lub
gramatyazny otrzymuce uazeń, gdy uzyskać oaenę ao nacmniec bardzo
dobrą i rozwiąże zadanie dodatkowe wykraazacąae poza program lub
uzyska 100 % poprawnyah odpowiedzi. Oaenę aelucąaa uzyskuce również
uazeń macąay osiągnięaia w konkursaah przedmiotowyah.

