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1. Na początki roku szkolnego każdy nauczyciel języka angielskiego 

przedstawia szczegółowe wymagania edukacyjne i zasady oceniania na 

swoich lekcjach. 

2.  Praca uczniów oceniana jest systematycznie podczas całego roku 

szkolnego. 

3. Uzyskują oceny w różnych kategoriach, takich jak np. sprawdzian, 

kartkówka, wypowiedź pisemna (w tym wypracowanie maturalne, 

prezentacja ustna, praca na lekcji, aktywność, zadanie domowe, 

konwersacje, matura ustna, materiał dodatkowy, zadanie karno-

motywujące.  

4. Oceny odnotowywane w dzienniku Librus mają różną wagę, a na ich 

podstawie wyliczana jest średnia ważona. 

5.  Na ocenę śródroczną i roczną mają wpływ:  

a. uzyskane oceny (średnia ważona)  

b. frekwencja ucznia na lekcjach 
c. aktywność na lekcjach, szacunek i godne zachowanie 

d. wkład pracy, wysiłek wkładany w opanowanie materiału 
e. wykonywanie prac dodatkowych 

f. udział w kołach zainteresowania, jeśli uczeń przygotowuje się do tych zajęć 

g. osiągnięcia w konkursach i olimpiadach  

 
6. Uczeń powinien na każdych zajęciach posiadać potrzebne materiały 

(podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, kopie i wydruki 

materiałów, wymagane przez nauczyciela). 

7. Uczeń, który był nieobecny, powinien po powrocie do szkoły ustalić z 

nauczycielem sposób i termin nadrobienia zaległości. 

8.  Uczniowie otrzymują oceny zgodnie z poniższą skalą: 

50-56%         dop 
57-63 %        +dop 

64- 70%        dst 
71-77%         +dst 
78- 84%         db 

85- 91%       +db 
92- 98%          bdb 

99-100%       +bdb 

 



 

 

9. Prace maturalne (wypracowania) oceniane są wg uzyskanych punktów: 

 
13-12        bdb 
11             +db 

10              db 
9              +dst 

8                 dst 
7            + dop  

 
10. Każdą ocenę ze sprawdzianu i kartkówki oraz odpowiedzi ustnej 

można poprawić, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tej oceny. 

Ocena pierwotna nie jest usuwana.   

11. Ocenę celującą otrzymuje wyłącznie uczeń, którego wiedza i umiejętności 

językowe wykraczają poza podstawę programową (np. uczeń zaliczy 

wyznaczoną przez nauczyciela ilość materiałów dodatkowych lub miał 

osiągnięcia w Olimpiadzie z Języka Angielskiego. Uczeń, który regularnie 

obecny jest na kółku, może zaliczyć odpowiednio pomniejszona liczbę 

dodatkowych materiałów). 

12. 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 solidnym przygotowaniem 

na każdych zajęciach, zrobił znaczący postęp w swoich 

umiejętnościach lub uczestniczyła w przeciągu trzech lat przynajmniej 

rok na kółko z frekwencją bliską 100%. 

 
 
NAUCZANIE ZDALNE 

 
13. W przypadku pracy zdalnej uczniowie mają część zajęć w formie lekcji 

online, w których mają obowiązek aktywnie uczestniczyć (powinni mieć 

włączona kamerę).  

14. Uczniowie uzyskują oceny cząstkowe, w tym za odpowiedź ustną 

(połączenie video z nauczycielem), sprawdzian, kartkówkę, quiz, 

zadanie domowe, aktywność i inne, stosując które nauczyciel będzie 

mógł w sposób jak najbardziej sprawiedliwy sprawdzić wiedzę i 

umiejętności ucznia. O wyborze sposobów oceniania podczas pracy 

zdalnej decyduje nauczyciel.  

 

 


