
1.Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z języka angielskiego dla uczniów  
Szkoły Podstawowej nr 39 w Krakowie 
 
1.Uczeń jest zobowiązany do: 
 
–noszenia i prowadzenia zeszytu przedmiotowego 
–posiadania na zajęciach i uzupełniania zeszytu ćwiczeń (Workbook) 
–posiadania na zajęciach podręczników (Student'sBook) i aktywnego korzystania z niego (w miarę 
potrzeb) 
 
2. Uczeń ma prawo do trzech nieprzygotowań (np) w semestrze, które zgłasza nauczycielowi na 
początku lekcji. 
 
Nieprzygotowanie może oznaczać: 
 
-brak zadania domowego; 
-brak zeszytu i notatek z lekcji; 
-brak wyuczonego materiału z 3 ostatnich lekcji (uczeń nie będzie w tej sytuacji odpytywany).  
 
3.Czas na nadrobienie zaległości z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (pobyt w 
szpitalu, choroba) wynosi 1 tydzień. 
 
4.Poprawa ocen niedostatecznych: w czasie wskazanym przez nauczyciela; 
 
5. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią uzyskanych ocen w semestrze, jednak bazuje na 

tejśredniej, uwzględniając również inne czynniki, np. zaangażowanie. 
 

6. Umiejętności i wiedza z zakresu objętego programem sprawdzane mogą być za pomocą: 
 

7.  
–odpowiedzi ustnych (materiał z 3 wcześniejszych lekcji) 
–kartkówki (mogą, ale nie muszą być zapowiedziane) 
–testy czytania ze zrozumieniem lub rozumienia za słuchu (nie muszą być zapowiedziane); –testy z 
większych partii materiału (sprawdziany) – muszą być zapowiedziane z min. tygodniowym 
wyprzedzeniem); 
–oceny pracy i aktywnego uczestnictwa w lekcji w pracy indywidualnej bądź grupowej) – za 
pomocą + i – (szczegóły podane uczniom na lekcji), które po pewnym czasie konwertowane są na 
odpowiednie oceny. 
–zadania domowe (m.in. maile lub inne formy) 
–zadania nadobowiązkowe i/lub wykraczające poza program; 
–udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 
–udział w przedstawieniach i występach w języku angielskim. 
  



8. Kryteria oceniania prac pisemnych (sprawdzianów, kartkówek i testów): 
 

Celujący: 98- 100% poprawnych odpowiedzi 
Bardzo dobry: 90 - 97% 
Dobry: 70 – 89% 
Dostateczny: 50- 69% 
Dopuszczający: 35-49% 
Niedostateczny: 0- 34%  
 
9. Zasady poprawiania ocen: 
– oceny ze sprawdzianu, pracy pisemnej czy testu czytania ze zrozumieniem powinny być 

poprawione do 2 tygodni od oddania prac; 
– brak oceny ze sprawdzianu nauczyciel odnotowuje w Librusie za pomocą „0”, które nie obniża 

średniej, ale pokazuje, że jest to materiał do nadrobienia; 
– pisanie zaległego sprawdzianu powinno się odbyć w ustalonym z nauczycielem terminie; 
– plagiat pracy pisemnej czy sprawdzian pisany niesamodzielnie (ściąganie) nie ulega poprawie. 


