
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. 

OCENIANIE BIEŻĄCE 

Umiejętności kształcone i oceniane w klasach 1-3 GIMNAZJUM 
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Za pisanie (krótkie teksty/wypracowania) można otrzymać maksymalnie 10 punktów. Oceniane są: 

Treść:  0 – 4 pkt 

Bogactowo:  0 – 2 pkt 

Poprawność:  0 – 2 pkt 

Spójność/logika  0 – 2 pkt 

Dysleksja i dysortografia 

W ocenie prac pisemnych uczniów uwzględnia się opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

Skala ocen 

Odpowiedzi ustne/kartkówki/pisanie 

40 - 59% dop 

60 - 69% dst 

70 – 84 % db 

85 – 100% bdb 

Testy/sprawdziany 

40 -48% dop 

49 – 56 dop+ 

57 – 64 dst 

65 – 72 dst+ 

73 – 80 db 

81 – 88 db+ 

89 – 97 bdb 

97 – 100 bdb+ 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który wykonuje zadania wykraczające poza zakres materiału. 

 

 



Poprawa oceny lub nieobecność na sprawdzianie/kartkówce 

Sprawdzian/kartkówkę można poprawić w terminie ustalonym przez nauczyciela najpóźniej w terminie 2 tygodni 
od daty jego oddania. Formę poprawy określa nauczyciel.  

Osoby nieobecne piszą zaległy sprawdzian/zaległą kartkówkę w terminie podanym przez nauczyciela 

OCENA PÓŁROCZNA I ROCZNA 

Ocena półroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

Na ocenę półroczną i roczną mają wpływ: 

a. Uzyskane oceny cząstkowe 

Ocena : Waga oceny 

Ze sprawdzianu  razy 3 

Z projektu długoterminowego  razy 3 

Z projektu krótkoterminowego (do dwóch tygodni) razy 2 

Z odpowiedzi ustnej  razy 2 

Z pisania razy 2 

Z kartkówki  razy 2 

Za aktywność razy 1 

Za zadanie razy 1 

Z prac dodatkowych np. lekturki, referaty razy 1 

Za osiągnięcia w konkursach/olipmiadach od 3 do 6 razy w zależności od rangi konkursu 

 

b. Frekwencja ucznia na zajęciach 

c. Aktywność na lekcjach 

d. Wkład pracy, wysiłek wkładany w opanowanie materiału 

e. Wykonywanie prac dodatkowych 

f. Aktywny i regularny udział w kołach zainteresowań na warunkach określonych przez prowadzącego nauczyciela 

g. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 

UZYSKANIE WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana (najwyżej o jeden stopień) jeżeli. 

a. napisze w terminie ustalonym przez nauczyciela sprawdzian z materiału określonego przez nauczyciela i uzyska 

z niego ocenę, która nie obniży jego średniej ważonej (dotyczy uczniów, którzy nie mają oceny ze sprawdzianu 

w półroczu) 

b. napisze test obejmujący zakres materiału od początku roku i uzyska z tego testu ocenę wyższą niż 

przewidywana (dotyczy wyjątkowych sytuacji np. długa nieobecność w szkole spowodowana chorobą)  

c. brał aktywny i regularny udział w kołach zainteresowań na warunkach określonych przez prowadzącego 

nauczyciela ( 

d. otrzymał tytuł laureata lub finalisty Konkursu Kuratoryjnego Języka Angielskiego lub Olimpiady Języka 

Angielskiego dla Gimnazjalistów  


