
 Wymagania edukacyjne oraz zasady i sposoby oceniania z języka angielskiego w roku 
szkolnym 2018/2019 

 
I. ZASADY OGÓLNE 

 

1. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania, Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 
i promowania oraz z podstawą programową z języka obcego w szkole ponadgimnazjalnej. 

2.  Nauczanie języka angielskiego w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Krakowie odbywa się na podstawie następujących  programów nauczania   
     zatwierdzonych do realizacji w szkole ponadgimnazjalnej: 

• Program nauczania języka angielskiego przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego i 
technikum: IV etap edukacyjny. Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę w zakresie 
podstawowym (na podbudowie wymagań III.0 dla III etapu edukacyjnego) i 
rozszerzonym (na podbudowie III.1 dla III etapu edukacyjnego), autorzy: Joanna 
Sosnowska, Małgorzata Wieruszewska 

• Program nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych, autor: 
Halina Tyliba 

• Program nauczania języka angielskiego, kurs kontynuacyjny (IV.1 – zakres 
podstawowy i zakres rozszerzony) dla szkół ponadgimnazjalnych zgodny z nową 
podstawą, autor: Magdalena Kębłowska 

3. Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań stawianych uczniom z 
zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych lub mających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach. 

4. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela o 
zakresie wymagań na określoną ocenę oraz o sposobie i zasadach oceniania. 

5. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich terminy będą 
podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów, obejmujące 
bieżący materiał lekcyjny, mogą być przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej 
zapowiedzi. 

7. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych 
form aktywności. 

8. Nauczyciel powinien ocenić i udostępnić uczniom i rodzicom sprawdziany i pisemne prace 
kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia. 

9. Rodzice mogą zapoznać się ze sprawdzianami podczas dyżurów nauczycielskich w czasie 
dni otwartych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ZASADY OCENIANIA 
 
1.  Ocenianie odbywa się według skali zawartej w przedmiotowym systemie oceniania. 
2. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6). 
3. Prace pisemne sprawdzane są według skali punktowej, a punkty przeliczane na oceny 

zgodnie z poniższą skalą procentową ( dla klas liceum): 
 

0% i mniej niż 45% – niedostateczny 
45% i mniej niż 55%– dopuszczający 
55% i mniej niż 75%– dostateczny  
75% i mniej niż  90%– dobry  
90% i mniej niż 98%– bardzo dobry 
98%-100% – celujący 
 

4. Kartkówki mogą być oceniane zgodnie z powyższą skalą lub też zgodnie ze skalą ocen  
    opracowaną indywidualnie przez nauczyciela 
5. Na każdej lekcji uczeń na obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz  
    zeszyt ćwiczeń 
6. Brak zadania domowego, zeszytu przedmiotowego, podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń   
     uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. 
7. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest 

zobowiązany do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły. 
8. Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywać się w ciągu 2 

tygodni od otrzymania oceny. 
9. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe. W każdym 

semestrze przewiduje się przynajmniej trzy sprawdziany i co najmniej jedną odpowiedź 
ustną. Liczba kartkówek i zadań domowych nie jest określona i wynika z bieżącej pracy 
uczniów.  

10. Za zgodą nauczyciela, z  powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania   
      sprawdzianu. Termin sprawdzianu uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem. 
11. Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą. 
12.Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na 

podwyższenie oceny z przedmiotu. 
13.O ocenie śródrocznej i rocznej decydują oceny cząstkowe, uwzględniające wiedzę i  
     obowiązujące formy aktywności oraz terminowe wywiązywanie się ucznia z wykonywania  
     zadawanych prac w danym semestrze. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest  
     średnią arytmetyczną ocen bieżących. 
14.Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: 

rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, gramatykę i słownictwo 
15.Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe i podsystemy  
     języka, wymagane na danym etapie nauczania oraz określone w podstawie programowej   
     dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, a także uwzględniają pracę ucznia na  
     lekcjach. 
16. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej są, co najmniej 3 oceny bieżące w   
      każdym okresie. Na ocenę semestralną i końcową mogą składać się: 

a) oceny ze sprawdzianów pisemnych  
b) oceny z kartkówek  
c) oceny z innych prac pisemnych 
d) odpowiedź ustna  



e) praca domowa  
f) aktywność, praca w grupie, przygotowanie do lekcji  
g) projekty edukacyjne  
 

17.Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 
planie nauczania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
SZKOLNE 
 
 

OCENA CELUJĄCA  
ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 
MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 
– uczeń w pełni rozumie 
wszystkie polecenia i 
wypowiedzi nauczyciela 
formułowane w języku 
angielskim i poprawnie na 
nie reaguje, 
– rozumie teksty słuchane i 
pisane, których słownictwo i 
struktury gramatyczne 
wykraczają poza program 
nauczania, 
– na bazie wysłuchanego / 
przeczytanego tekstu określa 
jego główną myśl, sprawnie 
wyszukuje szczegółowe 
informacje, określa intencje 
autora tekstu, kontekst 
wypowiedzi. 

– uczeń tworzy 
wypowiedzi zawierające 
bogate słownictwo i 
zróżnicowane struktury 
gramatyczne, wykraczające 
poza materiał nauczania, 
– nie popełnia błędów, 
które zakłócają 
komunikację, 
– swobodnie reaguje w 
określonych sytuacjach: 
dokładnie opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i 
czynności, swobodnie 
opowiada o wydarzeniach 
życia codziennego, 
szczegółowo przedstawia 
fakty z teraźniejszości, 
dokładnie opisuje swoje 
upodobania, wyraża swoje 
opinie i uczucia, 
przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, 
relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości 
– wypowiedzi są płynne, 
– wypowiedzi są 
całkowicie poprawne 
fonetycznie, bez błędów w 
wymowie i intonacji. 
 

– uczeń bez żadnych 
trudności redaguje: 
P email, blog, list prywatny, 
R list formalny, artykuł oraz 
rozprawkę, 
stosując środki wyrazu 
charakterystyczne dla 
wymaganej formy 
wypowiedzi oraz precyzyjnie 
dobierając słownictwo 
pozwalające na pełny przekaz 
informacji, 
– swobodnie reaguje w 
formie pisemnej w 
określonych sytuacjach: 
opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca i czynności, 
opowiada o wydarzeniach 
życia codziennego, 
przedstawia fakty z 
teraźniejszości, opisuje swoje 
upodobania, wyraża swoje 
opinie i uczucia, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, 
– wypowiedzi pisemne są 
zgodne z tematem, bogate 
pod względem treści, spójne i 
logiczne, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają słownictwo i 
struktury gramatyczne 
wykraczające poza program 
nauczania, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają tylko sporadyczne 
błędy, które nie wpływają na 
zrozumienie tekstu, 
– wypowiedzi pisemne nie 
zawierają błędów 
interpunkcyjnych. 
 

– uczeń bezbłędnie stosuje 
struktury gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania oraz wykraczające 
poza program, 
– stosuje w wypowiedziach 
ustnych i pisemnych bogaty 
zasób słów wykraczający 
poza materiał nauczania. 
 

 
 
OCENA BARDZO DOBRA  
ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 
MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 
– uczeń rozumie wszystkie 
polecenia i wypowiedzi 
nauczyciela formułowane w 
języku angielskim i 
poprawnie na nie reaguje, 
– rozumie teksty słuchane i 
pisane w mniej więcej 95%, 
– na bazie wysłuchanego / 
przeczytanego tekstu określa 
jego główną myśl, 

– uczeń wypowiada się 
swobodnie, stosując bogaty 
zasób słów i struktury 
gramatyczne zawarte w 
programie nauczania, 
– bardzo sporadycznie 
popełnia błędy, które nie 
zakłócają komunikacji, 
– potrafi nawiązać i 
podtrzymać rozmowę, 

– uczeń bez trudności 
redaguje: 
P e-mail, blog, list prywatny, 
R list formalny, artykuł oraz 
rozprawkę,  
stosując środki wyrazu 
charakterystyczne dla 
wymaganej formy 
wypowiedzi oraz precyzyjnie 
dobierając słownictwo 

– uczeń bezbłędnie stosuje 
struktury gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania, 
– stosuje w wypowiedziach 
ustnych i pisemnych bogaty 
zasób słów zawarty w 
programie nauczania, 
– buduje spójne zdania. 
 



wyszukuje szczegółowe 
informacje, określa intencje 
autora tekstu, określa 
kontekst wypowiedzi. 

– reaguje w określonych 
sytuacjach: opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i 
czynności, opowiada o 
wydarzeniach życia 
codziennego, przedstawia 
fakty z teraźniejszości, 
opisuje swoje upodobania, 
wyraża swoje opinie i 
uczucia, przedstawia 
intencje i plany na 
przyszłość, relacjonuje 
wydarzenia z przeszłości 
– wypowiedzi są płynne, 
– wypowiedzi są poprawne 
fonetycznie, bez błędów w 
wymowie i intonacji. 
 

pozwalające na pełny 
przekaz informacji, 
– swobodnie reaguje w 
formie pisemnej w 
określonych sytuacjach, 
– wypowiedzi pisemne są 
zgodne z tematem, bogate 
pod względem treści, spójne 
i logiczne, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają słownictwo i 
struktury gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają sporadyczne błędy, 
które nie wpływają na 
zrozumienie tekstu, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają sporadyczne błędy 
interpunkcyjne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCENA DOBRA  
ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 
MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 
– uczeń rozumie wszystkie 
polecenia i większość 
wypowiedzi nauczyciela 
formułowanych w języku 
angielskim i poprawnie na 
nie reaguje, 
– rozumie teksty słuchane i 
pisane w mniej więcej 80%, 
– na bazie wysłuchanego / 
przeczytanego tekstu określa 
jego główną myśl, 
wyszukuje większość 
informacji, określa intencje 
autora, określa kontekst 
większości wypowiedzi. 

– uczeń wypowiada się, 
stosując zasób słów i 
struktury gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania, 
– popełnia nieliczne błędy, 
które nie zakłócają 
komunikacji, 
– reaguje ustnie w prosty i 
zrozumiały sposób, w 
typowych sytuacjach,  
– wypowiedzi są płynne 
przy niewielkiej pomocy 
nauczyciela, 
– wypowiedzi są zgodne z 
tematem, 
– wypowiedzi są 
zasadniczo poprawne 
fonetycznie i intonacyjnie. 
 

– uczeń redaguje: 
P e-mail, blog, list prywatny,  
R list formalny, artykuł oraz 
rozprawkę, 
stosując większość środków 
wyrazu charakterystycznych 
dla wymaganej formy 
wypowiedzi oraz z niewielkimi 
niedopatrzeniami dobierając 
słownictwo pozwalające na 
przekaz większości informacji, 
– reaguje w formie prostego 
tekstu pisanego w typowych 
sytuacjach, 
– wypowiedzi pisemne są 
zgodne z tematem, spójne i 
logiczne, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają słownictwo i 
struktury gramatyczne zawarte 
w programie nauczania, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają nieliczne błędy 
gramatyczne, leksykalne, 
ortograficzne i interpunkcyjne, 
które nie wpływają na 
zrozumienie tekstu. 

– uczeń poprawnie stosuje 
większość struktur 
gramatycznych zawartych w 
programie nauczania, 
– stosuje w wypowiedziach 
ustnych i pisemnych dość 
duży zasób słów zawarty w 
materiale nauczania, 
– w większości sytuacji 
buduje spójne zdania. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCENA DOSTATECZNA  
ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 
MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 
– uczeń rozumie dużą część 
poleceń i niektóre 
wypowiedzi nauczyciela 
formułowane w języku 
angielskim i poprawnie na 
nie reaguje, 
– rozumie ze słuchu bardzo 
proste, krótkie wypowiedzi, 
artykułowane powoli i 
wyraźnie, 
– rozumie teksty słuchane i 
pisane w mniej więcej 70%, 
– na bazie wysłuchanego / 
przeczytanego tekstu określa 
jego główną myśl oraz 
wyszukuje dużą część 
informacji w prostych 
wypowiedziach. 

– uczeń wypowiada się, 
stosując pojedyncze słowa 
i struktury gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania, 
– reaguje ustnie w prosty 
sposób w niektórych 
sytuacjach,  
– popełnia błędy 
świadczące o niepełnym 
opanowaniu struktur 
leksykalnych i 
gramatycznych, co 
czasami zakłóca 
komunikację, 
– wypowiedzi są w 
większości zgodne z 
tematem, 
– wypowiedzi są 
zrozumiałe pomimo 
błędów w wymowie 
niektórych wyrazów i w 
intonacji. 

– uczeń redaguje:  
P e-mail, blog, list prywatny  
R list formalny, artykuł oraz 
rozprawkę, 
stosując tylko część środków 
wyrazu charakterystycznych 
dla wymaganej formy 
wypowiedzi oraz z większymi 
niedopatrzeniami dobierając 
słownictwo pozwalające na 
przekaz jedynie 
najważniejszych informacji, 
– reaguje w prostej formie 
pisemnej w niektórych 
sytuacjach, 
– wypowiedzi pisemne są w 
większości zgodne z tematem, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają proste słownictwo i 
struktury gramatyczne zawarte 
w programie nauczania, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają błędy gramatyczne, 
ortograficzne i interpunkcyjne, 
które częściowo utrudniają 
zrozumienie tekstu, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają liczne powtórzenia 
leksykalne i mało urozmaicone 
struktury gramatyczne oraz 
składniowe. 

– uczeń poprawnie stosuje 
tylko niektóre proste 
struktury gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania, 
– stosuje niewielki zasób 
słów zawarty w programie 
nauczania, 
– buduje proste zdania, 
– sporadycznie buduje 
spójne zdania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  
ROZUMIENIE TEKSTU 

SŁUCHANEGO / 
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ 
MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I 

SŁOWNICTWO 
– uczeń rozumie tylko 
nieliczne polecenia i 
wypowiedzi nauczyciela 
formułowane w języku 
angielskim i nie zawsze 
poprawnie na nie reaguje, 
– rozumie teksty słuchane i 
pisane w mniej więcej 55%, 
– na bazie wysłuchanego / 
przeczytanego tekstu 
wyszukuje tylko niektóre 
informacje w prostych 
wypowiedziach, 
– rozumie ogólny sens tylko 
niektórych tekstów 
słuchanych bądź pisanych. 

– uczeń wypowiada się, 
stosując pojedyncze słowa 
i struktury gramatyczne 
zawarte w programie 
nauczania, 
– popełnia liczne błędy 
świadczące o 
nieznajomości struktur 
leksykalnych i 
gramatycznych, co zakłóca 
komunikację, 
– wypowiedzi są 
niepoprawne fonetycznie. 
 

– uczeń w sposób bardzo 
uproszczony redaguje: 
P e-mail, blog, list prywatny, 
R list formalny, artykuł oraz 
rozprawkę,  
nie stosując środków wyrazu 
charakterystycznych dla 
wymaganej formy wypowiedzi 
oraz niewłaściwie dobierając 
słownictwo pozwalające na 
przekaz jedynie niewielkiej 
ilości informacji, 
– wypowiedzi pisemne są tylko 
częściowo zgodne z tematem, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają ubogie słownictwo i 
struktury gramatyczne zawarte 
w programie nauczania, 
– wypowiedzi pisemne 
zawierają liczne błędy 
gramatyczne, ortograficzne i 
interpunkcyjne, które w 
znacznej mierze zakłócają 
zrozumienie tekstu. 

– uczeń nie stosuje 
poprawnie struktur 
gramatycznych zawartych w 
programie nauczania, 
– stosuje bardzo niewielki 
zasób słów zawarty w 
programie nauczania, 
– buduje proste zdania, które 
nie są spójne, 
– dobór słownictwa nie 
zawsze odpowiada 
tematowi. 
 

 
 
 
Opracowano na podstawie: Nowa Era 2014 


