
Karta wymagań przedmiotowych 
Przedmiot: język angielski 
 
Klasy 4 - 8 
 
Nauczyciele : 
Łukasz Kowalewski 
Magdalena Zarańska 
Dominika Kowalska 
Maria Golecka 
Agnieszka Orłowska 
Bartosz Ćwikliński 
 
Tygodniowy wymiar godzin: 3              I semestr:  3                 II semestr: 3 
 
 
Zeszyt: Minimum 60-cio kartkowy w kratkę, z marginesami, obłożony, podpisany. Zeszyt powinien być prowadzony starannie  
i systematycznie. Obowiązuje komplet notatek z lekcji, zapisanych tak, aby były dla Ciebie źródłem wiedzy. 
 
Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

1. Testy 
2. Kartkówki 
3. Sprawdziany gramatyczne 
4. Czytanie 
5. Wypowiedzi ustne 
6. Dyktanda 
7. Prace pisemne 

 
Inne źródła oceny: 
prace domowe, praca na lekcji, zeszyt, prace dodatkowe, udział w konkursach przedmiotowych. 
 
Uwagi o ocenianiu: 
Uczeń może być raz w semestrze nieprzygotowany do zajęć (brak zadania domowego, brak zeszytu, podręcznika, nieopanowanie 
materiału bieżącego); zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Wykorzystanie 
przez ucznia tej możliwości zostanie odnotowane w dzienniku lekcyjnym poprzez wpis „np”. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje 
odnotowaniem „ – „ Za trzy minusy otrzymuje ocenę niedostateczną. Za aktywność na lekcji otrzymuje plus. Trzy plusy oznaczają ocenę 
bardzo dobrą. 
 
Minimum wymagane do klasyfikacji: 
Uczeń w każdym semestrze ma obowiązek: napisać co najmniej jednego testu, co najmniej jednego sprawdzianu gramatycznego, co 
najmniej jednej kartkówki 

Uwagi o ocenianiu: 
 Testy i sprawdziany są obowiązkowe: 

 ich termin ustalony jest co najmniej tydzień wcześniej, 
 jeżeli uczeń opuścił test, dyktando, sprawdzian z przyczyn losowych, powinien napisać je  

w terminie uzgodnionym w ciągu tygodnia z nauczycielem;  
 uczeń może poprawić ocenę z testu, dyktanda, sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem  - tylko jeden raz, 
 przy ocenianiu pracy poprawkowej stosowane są takie same kryteria, ocena zostaje wpisana do dziennika, 

 Kartkówki, które obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji mogą być przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi. 
 Każda otrzymana przez ucznia ocena jest ważna. Różne jest jednak znaczenie poszczególnych ocen cząstkowych. Najważniejsze 

są oceny ze, sprawdzianów, testów, dyktand i odpowiedzi ustnych, w drugiej kolejności są kartkówki, prace domowe, 
aktywność na lekcji, czytanie. 

 Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 
 Zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdziany, testy, dyktanda oraz długoterminowe prace domowe są 

sprawdzone i oddane w ciągu dwóch tygodni. 
 Dla prac pisemnych(sprawdziany, testy) ustala się następujące zasady ich oceniania: 

0% - 34% - ocena niedostateczna 
35% - 54% - ocena dopuszczająca 
55% - 74% - ocena dostateczna 
75% - 89% -  ocena dobra 
90% - 99% - ocena bardzo dobra 
100% - ocena celująca 

 
 

 
 

 


