
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO 

Ustala się następujące kryteria wymagań na poszczególne stopnie: 

1)  stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową i program nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

z programu danej klasy; 

- proponuje rozwiązania nietypowe, a także rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej 

klasy; 

- osiąga sukcesy w konkursach i w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim ( regionalnym ) albo krajowym. 

2)  stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową i programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania; 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3)  stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania danej klasy, ale opanował je na 

poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej; 

- poprawnie stosuje wiadomości oraz samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4)  stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania w danej klasie na poziomie nie 

przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej; 

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

6)  stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 



- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w 

danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu; 

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. 

 

Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w terminie 2 tyg od ogłoszenia oceny. Jeśli 

tego nie zrobi w wyznaczonym terminie na 50% wyznaczonego materiału, wówczas 

nauczyciel może nie pozwolić na zaliczanie materiału przed końcem semestru.  

Nauczyciel może wystawić ocenę ndst za niesystematyczność i brak chęci poprawy w 

podanym czasie. 

W przypadku uzyskania oceny ndst na koniec semestru, uczeń ma obowiązek zaliczyć 

materiał z pierwszego semestru w terminie nie przekraczającym 4 tygodnie od daty  

zakończenia semestru. O terminie i ilości podejść decyduje prowadzący zajęcia. 

Jeżeli uczeń nie podejmie się poprawy niedostatecznej oceny semestralnej w należytym 

terminie i zechce to zrobić po upływie 4 tyg, nauczyciel ma prawo odmówić i zastrzega 

sobie prawo skierowania ucznia na egzamin poprawkowy w sierpniu.  

 


