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 Skala ocen obejmująca zagadnienia z gramatyki, słownictwa, słuchania, mówienia oraz pisania 

znajduje się na stronie szkoły w zakładce >>> WYMAGANIA EDYKACYJNE >>> JĘZYK ANGIELSKI. 

 Ocenianie bieżące obejmuje wiedzę i umiejętności ucznia w ramach różnych form 
i obszarów aktywności. W szczególności dotyczą: 

- prac pisemnych – sprawdzianów (zapowiadanych z  wyprzedzeniem; minimum 3/semestr) 

- kartkówek (krótszych form pisemnych, sprawdzających i utrwalających ostatnią partię materiału) 

- prac domowych (także prac dodatkowych i projektów) 

- odpowiedzi ustnych na lekcji, czytania 

- efektów pracy, zaangażowania na lekcji = aktywności ( za każde pięć plusów = naklejek uczeń 
otrzymuje ocenę bardzo dobrą, zaś za każde pięć minusów = naklejek – ocenę niedostateczną z 
aktywności) 

- udziału i lokat uzyskiwanych w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz międzynarodowych  
z języka angielskiego 

 Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

- ocena jest zawsze jawna; powinna być uzasadniona na prośbę ucznia 

- uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (nie 
dotyczy to sprawdzianów i kartkówek) - fakt taki zgłosić należy na początku lekcji 

- każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej ze sprawdzianu  
w terminie i formie ( ustnej lub pisemnej) uzgodnionej z nauczycielem 

- uczeń nieobecny na pracy pisemnej ma obowiązek po powrocie do szkoły w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela napisać zaległy sprawdzian lub kartkówkę 

 Progi procentowe: 
     97-100% - ocena celująca 
     90-96% - ocena bardzo dobra 
     70-89% - ocena dobra 
     45-69% - ocena dostateczna 
     30-44% - ocena dopuszczająca  >>> MOŻNA POPRAWIĆ! 

     0-29% - ocena niedostateczna  >>> DO POPRAWY! 

 Na zajęciach obowiązują: 

- zeszyt przedmiotowy ( najlepiej w kratkę) – NB,  zeszyt ćwiczeń – WB oraz książka ucznia - SB 

- warto mieć przy sobie teczkę A4 na dodatkowe materiały, kserówki, wykonane prace itp, klej, 
kolorowe kredki, zamazywacze, wszystko co pomoże dziecku angażować wszystkie zmysły w naukę 
języka obcego 

- w domu polecam – Gold Sparks Zone do indywidualnej nauki poprzez zabawę -  
https://elt.oup.com/student/goldsparks/?cc=pl&selLanguage=pl oraz stronę wydawnictwa  - Strefa 
Ucznia - https://elt.oup.com/student/goldsparks/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub 

 

https://elt.oup.com/student/goldsparks/?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/goldsparks/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
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 Skala ocen obejmująca zagadnienia z gramatyki, słownictwa, słuchania, mówienia oraz pisania 

znajduje się na stronie szkoły w zakładce >>> WYMAGANIA EDYKACYJNE >>> JĘZYK ANGIELSKI. 

 Ocenianie bieżące obejmuje wiedzę i umiejętności ucznia w ramach różnych form 
i obszarów aktywności. W szczególności dotyczą: 

- prac pisemnych – sprawdzianów (zapowiadanych z  wyprzedzeniem; minimum 3/semestr) 

- kartkówek (krótszych form pisemnych, sprawdzających i utrwalających ostatnią partię materiału) 

- prac domowych (także prac dodatkowych i projektów) 

- odpowiedzi ustnych na lekcji, czytania 

- efektów pracy, zaangażowania na lekcji = aktywności ( za każde pięć plusów = naklejek uczeń 
otrzymuje ocenę bardzo dobrą, zaś za każde pięć minusów = naklejek – ocenę niedostateczną z 
aktywności) 

- udziału i lokat uzyskiwanych w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz międzynarodowych  
z języka angielskiego 

 Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

- ocena jest zawsze jawna; powinna być uzasadniona na prośbę ucznia 

- uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (nie 
dotyczy to sprawdzianów i kartkówek) - fakt taki zgłosić należy na początku lekcji 

- każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej ze sprawdzianu  
w terminie i formie ( ustnej lub pisemnej) uzgodnionej z nauczycielem 

- uczeń nieobecny na pracy pisemnej ma obowiązek po powrocie do szkoły w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela napisać zaległy sprawdzian lub kartkówkę 

 Progi procentowe: 
     97-100% - ocena celująca 
     90-96% - ocena bardzo dobra 
     70-89% - ocena dobra 
     45-69% - ocena dostateczna 
     30-44% - ocena dopuszczająca  >>> MOŻNA POPRAWIĆ! 

     0-29% - ocena niedostateczna  >>> DO POPRAWY! 

 Na zajęciach obowiązują: 

- zeszyt przedmiotowy ( najlepiej w kratkę) – NB,  zeszyt ćwiczeń – WB oraz książka ucznia - SB 

- warto mieć przy sobie teczkę A4 na dodatkowe materiały, kserówki, wykonane prace itp, klej, 
kolorowe kredki, zamazywacze, wszystko co pomoże dziecku angażować wszystkie zmysły w naukę 
języka obcego 

- w domu polecam – Steps Plus Fun Zone do indywidualnej nauki poprzez zabawę -  
https://elt.oup.com/student/stepsplus/?cc=pl&selLanguage=pl oraz stronę wydawnictwa  - Strefa 
Ucznia - https://elt.oup.com/student/stepsplus/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub 

 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
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 Skala ocen obejmująca zagadnienia z gramatyki, słownictwa, słuchania, mówienia oraz pisania 

znajduje się na stronie szkoły w zakładce >>> WYMAGANIA EDYKACYJNE >>> JĘZYK ANGIELSKI. 

 Ocenianie bieżące obejmuje wiedzę i umiejętności ucznia w ramach różnych form 
i obszarów aktywności. W szczególności dotyczą: 

- prac pisemnych – sprawdzianów (zapowiadanych z  wyprzedzeniem; minimum 3/semestr) 

- kartkówek (krótszych form pisemnych, sprawdzających i utrwalających ostatnią partię materiału) 

- prac domowych (także prac dodatkowych i projektów) 

- odpowiedzi ustnych na lekcji, czytania 

- efektów pracy, zaangażowania na lekcji = aktywności ( za każde pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę 
bardzo dobrą, zaś za każde pięć minusów – ocenę niedostateczną z aktywności) 

- udziału i lokat uzyskiwanych w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz międzynarodowych  
z języka angielskiego 

 

 Progi procentowe: 
     97-100% - ocena celująca 
     90-96% - ocena bardzo dobra 
     70-89% - ocena dobra 
     45-69% - ocena dostateczna 
     30-44% - ocena dopuszczająca  >>> MOŻNA POPRAWIĆ! 

     0-29% - ocena niedostateczna  >>> DO POPRAWY! 

 Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

- ocena jest zawsze jawna; powinna być uzasadniona na prośbę ucznia 

- uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (nie 
dotyczy to sprawdzianów i kartkówek) - fakt taki zgłosić należy na początku lekcji 

- każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej ze sprawdzianu  
w terminie i formie ( ustnej lub pisemnej) uzgodnionej z nauczycielem 

- uczeń nieobecny na pracy pisemnej ma obowiązek po powrocie do szkoły w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela napisać zaległy sprawdzian lub kartkówkę 

 Na zajęciach obowiązują: 

- zeszyt przedmiotowy ( najlepiej w kratkę) – NB 

- zeszyt ćwiczeń – WB  

- książka ucznia - SB 

- w domu polecam – ćwiczyć i słuchać Online Practice (dzięki kodowi dołączonemu do zeszytu 
ćwiczeń) oraz odwiedzać strony internetowe zawierające mnogość informacji, przykładów dobrych 
praktyk, arkuszy zadań, ćwiczeń. Szczerze polecam: 

 https://www.macmillan.pl/ , http://www.oke.krakow.pl , https://cke.gov.pl/ 

https://www.macmillan.pl/
http://www.oke.krakow.pl/
https://cke.gov.pl/

