
Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy 7 B (gr.1), 7 C (gr.2) 

Metody i formy oceniania: 

1. Ustne: odpowiedź ustna, rozmowa, kilkuzdaniowa wypowiedź, dyskusja, etc. 

2. Pisemne: sprawdzian, kartkówka, prace pisemne 

3. Aktywność na lekcji 

4. Zadania domowe i prace dodatkowe: ćwiczenia, wypracowanie, prezentacja, etc. 

Kryteria oceniania kartkówek i sprawdzianów: 

-0%-32% - ocena niedostateczna 

-33% - 49% - ocena dopuszczająca 

- 50% -69% - ocena dostateczna 

- 70%- 89% - ocena dobra 

- 90% - 99% - ocena bardzo dobra 

- 100% - ocena celująca 

Sprawdzian i kartkówka zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. 

Uczniowie z opiniami i orzeczeniami mogą poprawiać sprawdzian w formie ustnej, w ocenie pracy 

pisemnej takich uczniów nie są uwzględniane błędy ortograficzne ani strona graficzna pisma. 

Uczeń nieobecny podczas pisania sprawdzianu lub kartkówki zgłasza się do nauczyciela celem 

ustalenia terminu napisania zaległej pracy, którą powinien napisać w przeciągu dwóch tygodni od 

powrotu do szkoły. 

Odpowiedź ustna , aktywność i zadania domowe 

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze, co zgłasza nauczycielowi 

na początku lekcji. 

Uczeń może poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem. 

Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić brak zadania, co także zgłasza uczącemu na początku 

lekcji. 

Uczeń może być pytany podczas każdej lekcji (aktywność) za co otrzymuje plusy oraz minusy. Za pięć 

plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za pięć minusów – ocenę niedostateczną. Plusy lub 

minusy uczeń może otrzymać także za krótkie zadanie domowe (ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń, bardzo 

krótka wypowiedź pisemna -jedno, dwuzdaniowa, etc.). Pięć plusów skutkuje oceną bardzo dobrą, 

pięć minusów, oceną niedostateczną. 

 

 



Kryteria wymagań na poszczególne oceny: 

OCENA CELUJĄCA 

- bezbłędne rozumienie tekstu pisanego i mówionego (poziom A2+), 

- właściwa wymowa i intonacja, 

- poprawność językowa  w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

- swoboda i lekkość wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym, 

- szeroki zasób struktur gramatycznych i słownictwa w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

- bardzo aktywny udział w lekcji, 

- udział w konkursach językowych 

OCENA BARDZO DOBRA 

- poprawne rozumienie tekstu mówionego i pisanego (poziom A2+), 

- umiejętność wypowiedzi na zadany temat związany z życiem codziennym, 

- poprawna wymowa i intonacja, 

- poprawność językowa w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

- dość szeroki zakres struktur gramatyczno-leksykalnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

- aktywny udział w lekcji 

OCENA DOBRA 

- przeważnie poprawne rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych  (poziom A2+), 

- umiejętność dedukcji znaczenia niezrozumiałych słów z kontekstu zdania, 

- błędy w wymowie, intonacji nie zaburzają komunikacji, 

- błędy w wypowiedziach ustnych i pisemnych nie zakłócają przekazywanych informacji, 

- znajomość słownictwa odpowiedniego do tematu, 

- aktywność podczas zajęć lekcyjnych, 

OCENA DOSTATECZNA 

- niedokładne rozumienie prostych tekstów i wypowiedzi ustnych (poziom A2+), 

- słownictwo proste, mało urozmaicone, 

- błędy fonetyczne i intonacyjne czasami zakłócają komunikację, 

- błędy językowe i leksykalne wpływają na rozumienie przekazywanych informacji zarówno w formie 

ustnej, jak i pisemnej, 

- mała aktywność podczas lekcji,  

- sporadyczne braki zadań domowych 

 

 

 



 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

- rozumienie krótkich  tekstów pisanych i mówionych w stopniu minimalnym, często po wielokrotnym 

czytaniu i słuchaniu, 

- błędy w wymowie i intonacji często zaburzają sens wypowiedzi, 

- błędy językowe i logiczne w znacznym stopniu zaburzają komunikację, 

- niewielka aktywność podczas lekcji, 

- częsty brak zadań domowych, 

- wykazanie chęci poprawy ocen, dodatkowej pracy, mimo dużych braków i minimalnych 

umiejętności językowych 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

- ogromne braki we wszystkich umiejętnościach uniemożliwiają rozumienie tekstów pisanych i 

słuchanych, mimo wielokrotnego wracania do nich, 

- błędy fonetyczne, intonacyjne i językowe całkowicie zaburzają komunikację, 

- brak aktywności na lekcji, 

- brak zadań domowych, 

- niechęć do poprawy ocen zarówno w formie ustnej jak i pisemnej 

 

 

 

 


