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JĘZYK ANGIELSKI  

Wymagania edukacyjne  

Uczeń ma obowiązek: 

 

a. odrabiać zadanie domowe (brak zadania domowego jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji 

b. na lekcji mieć warsztat do pracy, określony przez nauczyciela na początku roku szkolnego, tzn. zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia  

c. jeżeli uczeń nie korzysta z podręcznika nowego, ma obowiązek usunąć wszelkie notatki naniesione przez poprzedniego użytkownika 

(wymazać/usunąć korektorem), pozostawienie notatek poprzednika jest równoznaczne z brakiem warsztatu pracy 

d. pracować na lekcji 

 

• Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy pisemnej. Termin poprawy ustalany jest wspólnie z nauczycielem w ciągu 

dwóch tygodni od oddania ocenionej pracy. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na pisanie poprawy pracy w ustalonym terminie, nie przysługuje 

mu prawo ponownego umówienia się na poprawę . 

• W przypadku nieobecności na pisemnej pracy kontrolnej (klasówce, sprawdzianie lub teście) uczeń ma obowiązek być przygotowanym z 

materiału objętego  pisemną  pracą kontrolną  po  przybyciu do szkoły. 

• Za korzystanie z niedozwolonych pomocy podczas pisemnej pracy kontrolnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Nie przysługuje mu 

wówczas prawo do poprawy oceny niedostatecznej 

 

e. pisać każdą pracę kontrolną 

1) W przypadku absencji uczeń ma obowiązek nie później niż tydzień od daty jej przeprowadzenia ( lub od daty powrotu ucznia do szkoły w 

przypadku dłuższej nieobecności ) ustalić z nauczycielem ponowny termin pisania pracy.  

2) Uczniowie, którzy nie dopełnią tego obowiązku otrzymują w zależności od systemu oceniania: ocenę niedostateczną lub zero punktów, 

 

 

Suma punktów uzyskanych przez ucznia jest przeliczana na stopień szkolny według następujących kryteriów:  

* mniej niż 40% możliwych do uzyskania punktów - ocena: nd  

* od 40% do mniej niż 50% - ocena: dop  
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* od 50% do mniej niż 65% - ocena: dst  

* od 65% do mniej niż 70% - ocena: + dst  

* od 70% do mniej niż 85% - ocena: db  

* od 85% do mniej niż 90% - ocena: + db  

* od 90% do mniej niż 100% - ocena: bd  

* 100% - ocena: cel 

Kryteria oceniania 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności koniecznych do zrozumienia materiału z podstawy 

programowej, umożliwiającej świadome korzystanie z lekcji i wykonywanie prostych zadań. Nie udziela odpowiedzi na pytania postawione 

przez nauczyciela, nawet przy jego pomocy. Z prac pisemnych uzyskuje oceny niedostateczne. Uczeń nie jest w stanie sprostać wymaganiom 

koniecznym. 

Ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który udziela odpowiedzi i rozwiązuje zadania o niewielki stopniu trudności (korzystając z pomocy 

nauczyciela). Umiejętności i wiadomości ucznia obejmują zakres wymagań koniecznych. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który zna i rozumie podstawowe wiadomości, rozumie angielski tekst, potrafi udzielić odpowiedzi na 

postawione pytanie (przy sporadycznej pomocy nauczyciela). Zagadnienia te nie wykraczają poza poziom wymagań podstawowych. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który prawidłowo wykorzystuje poznane wiadomości w odpowiedziach ustnych i pisemnych. Potrafi 

samodzielnie operować językiem angielskim, wykazuje się prawidłowym użyciem języka angielskiego w prezentowaniu zagadnień z życia 

codziennego. Uczeń spełnia wymagania poziomu rozszerzonego. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania poziomu dopełniającego. Prawidłowo interpretuje poznane zagadnienia 

leksykalne i gramatyczne, potrafi samodzielnie udzielać odpowiedzi na postawione pytania. Opanowaną wiedzę umiejętnie stosuje w nowych 

sytuacjach. Sprawnie posługuje się językiem angielskim podczas odpowiedzi ustnych i w pracach pisemnych. Używanie języka angielskiego nie 

sprawia mu trudności. 
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się opanowaniem wymagań na poziomie wykraczającym. Potrafi ciekawie, twórczo i 

obszernie prezentować sytuacje życia codziennego w języku angielskim. Uczestniczy w dodatkowych konkursach, olimpiadach języka 

angielskiego.



 

TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

 

1. Na co najmniej 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

2.  

1. Uczeń lub jego w rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.  

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w punkcie 1.  

3. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków uczniowskich określonych ust. 7 § 38. W 

oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.  

4. Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, korzystając ze stosowanych 

przez siebie form, w obszarach uznanych przez nauczyciela za konieczne. Tak ustalona ocena nie może być niższa od proponowanej 

wcześniej.  

5. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klasa 1ic i 1TA   

Słownictwo Gramatyka 

 

1. Człowiek 

2. Nauka i technika 

3. Zdrowie 

4. Sport 

5. Żywienie 

6. Podróżowanie i turystyka 

7. Praca 

8. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych 

 

 

Czas present simple 

Czas present continuous 

Konstrukcje czasownikowe: czasownik+bezokolicznik, 

czasownik+bezokolicznik + to, czasownik+-ing, 

czasownik+bezokolicznik/-ing 

Konstrukcje czasowniki + przyimek 

Czasowniki modalne 

Zdania względne 

Used to, would 

Rzeczowniki złożone 

Przysłówki 

Czas past simple 

Czas past continuous 

Czas present perfect 

Czas present perfect continuous 

Czas present simple i present continuous: w odniesieniu 

do przyszłości 

Czas present perfect 

 

 

 

 

 



 

Klasa 2Ia  (grupa 2) Klasa 2P1 (grupa 1) 

Słownictwo: 

 

Gramatyka 

 

1. Kultura 

2. Nauka i technika 

3. Zdrowie 

4. Sport 

5. Żywienie 

6. Państwo i społeczeństwo 

 

1. Czasowniki złożone (phrasal verbs) 

2. Przyrostki 

3. Czasowniki modalne (rady, nakazy, zakazy w przeszłości I teraźniejszośći) 

4. Czasowniki modalne (spekulowanie na temat teraźniejszości, przeszłości I przyszłości) 

5. Tryby warunkowe 0, 1, 2 I 3 , tryby warunkowe mieszane 

6. Strona bierna 

7. Mowa zależna 

8. Zdania względne (definiujące i niedefiniujące) 

 

 

Klasa 2I2 (grupa 1) 

Słownictwo Gramatyka 

 

1. Sport 

2. Żywienie 

3. Podróżowanie i turystyka 

4. Praca 

5. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych 

6. Człowiek 

7. Zycie rodzinne i towarzyskie 

8. Kultura 

9. Zakupy i usługi 

Czas past simple 

Czas past continuous 

Will 

Be going to 

Czasowniki modalne may/might 

Czas future perfect 

Czas future continuous 



 

 

 

 

Zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy 

Mowa zależna 

Strona bierna, konstrukcja have sth done 

 

Klasa 3EA grupa I 

Słownictwo Gramatyka 

 

1. Życie rodzinne i towarzyskie 

2. Sport 

3. Zakupy i usługi 

4. Żywienie 

5. Państwo i społeczeństwo 

6. Człowiek 

Porównanie czasów present perfect i present perfect 

continuous i past simple 

Czasowniki modalne – spekulowanie na temat 

przeszłości 

Czasy przeszłe – nawyki w przeszłości  

Wyrażanie przyszłości – future continuous, future 

perfect, future perfect continuous 

Czasowniki modalne – wyrażanie konieczności i 

umiejętności (teraźniejszość, przeszłość , przyszłość) 

Mowa zależna 

Zdania względne – relative clauses 

 

 

Klasa 3IC (gr. 1) 

Słownictwo Gramatyka 

 

1. Nauka i technika 

2. Podróżowanie i turystyka 

3. Świat przyrody 

4. Szkoła 

Strona bierna 

Konstrukcje bierne 

Stopniowanie przymiotników 



 

5. Kultura 

6. Praca 

7. Dom 

8. Państwo i społeczeństwo 

9. Życie rodzinne i towarzyskie 

Tryby warunkowe 0, 1, 2, 3 oraz mieszane 

Konstrukcja I wish i If only 

Słowotwórstwo 

 

 

 

 

 

Klasa 3ea  (grupa II)  

Słownictwo Gramatyka 

 

7. Życie rodzinne i towarzyskie 

8. Sport 

9. Zakupy i usługi 

10. Żywienie 

11. Państwo i społeczeństwo 

12. Człowiek 

Porównanie czasów present perfect i present perfect 

continuous i past simple 

Czasowniki modalne – spekulowanie na temat 

przeszłości 

Czasy przeszłe – nawyki w przeszłości  

Wyrażanie przyszłości – future continuous, future 

perfect, future perfect continuous 

Czasowniki modalne – wyrażanie konieczności i 

umiejętności (teraźniejszość, przeszłość , przyszłość) 

Mowa zależna 

Zdania względne – relative clauses 

 

 

  



 

Klasa 4Id  (grupa 2)  

Słownictwo Gramatyka 

 

1. Człowiek 

2. Dom 

3. Praca 

4. Zakupy i usługi 

5. Podróżowanie i turystyka 

6. Życie rodzinne i towarzyskie 

7. Zdrowie 

8. Nauka i technika 

9. Żywienie 

10. Sport 

11. Szkoła 

12. Świat przyrody 

13. Kultura 

14. Państwo i społeczeństwo 

15. Elementy wiedzy o krajach 

anglojęzycznych 

 

Czasy przeszłe 

Used to 

Konstrukcja would+ czasownik 

Drugi tryb warunkowy 

Konstrukcja would + czasownik 

Przymiotniki utworzone na podstawie czasowników i rzeczowników 

Czas present perfect z innymi czasami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi 

Czasy past simple, present perfect i present perfect continuous 

Przedrostki 

Przedimki 

Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe 

Konstrukcje z would rather, would prefer, prefer, had better 

Przysłówki 

Wyrażenia przyimkowe 

Konstrukcja have something done 

Other(s), the other(s), another 

Konstrukcja czasownik + bezokolicznik/imiesłów z końcówką -ing 

Mowa zależna: czasowniki wprowadzające 

Inwersja 

Konstrukcje to/in order to/ so as to + bezokolicznik, so that + zdanie podrzędne, so as not to + 

bezokolicznk 

Konstrukcje although/ even though/ though + zdanie podrzędne, in spite of/ despite + 

rzeczownik/imiesłów z końcówką –ing, in spite of the fact + zdanie podrzędne 

Kolokacje  



 

Czasowniki złożone (phrasal verbs) 

Czasy przyszłe: future continuous, future perfect, future perfect continuous 

Mieszany tryb warunkowy 

Konstrukcja the + comparative…, the + comparative … 

Konstrukcje z as if, as though, it’s (high) time, wish, if only + past simple/past perfect 

Konstrukcja wish + would + bezokolicznik 

Czasowniki modalne w czasach przeszłych 

Rzeczowniki pochodzące od czasowników złożonych 

Konstrukcje imiesłowowe 

Imiesłowy 

Konstrukcje emfatyczne (cleft sentences) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY  

KLASA 1ic (TECHNIK INFORMATYK), klasa 3ic (TECHNIK INFORMATYK) 

 

Materiał kształcenia 

materiał ilość 

godzin 

Zastosowania komputerów we współczesnym świecie 2 

Podstawowa terminologia związana z oprogramowaniem i urządzeniami 

komputerowymi (hardware i software) 

2 

Podstawowe elementy systemu komputerowego 2 

Urządzenia wejścia i wyjścia 2 

Magnetyczne i optyczne nośniki pamięci/danych 2 

Pamięć flash 1 

System operacyjny komputera 2 

Edytory tekstu 1 

Arkusze kalkulacyjne i bazy danych 1 

Internet i poczta elektroniczna 1 



 

Systemy zabezpieczania i szyfrowania przesyłanych danych 2 

Grafika i projektowanie komputerowe 1 

Mała poligrafia komputerowa 1 

Projektowanie i tworzenie stron internetowych 1 

Języki komputerowe 1 

Tworzenie programów  komputerowych 1 

Sieci lokalne LAN, sieci rozległe WAN 1 

Poszukiwanie pracy w sektorze ICT 1 

Godziny do dyspozycji nauczyciela 5 

Klasa 2 P1 (TECHNIK PROGRAMISTA) 

Materiał kształcenia 

materiał ilość 

godzin 

Zastosowania komputerów we współczesnym świecie 3 

Podstawowa terminologia związana z oprogramowaniem i urządzeniami 

komputerowymi (hardware i software) 

3 

Podstawowe elementy systemu komputerowego 3 



 

Urządzenia wejścia i wyjścia 4 

Magnetyczne i optyczne nośniki pamięci/danych 3 

Pamięć flash 2 

System operacyjny komputera 3 

Edytory tekstu 2 

Arkusze kalkulacyjne i bazy danych 3 

Internet i poczta elektroniczna 3 

Systemy zabezpieczania i szyfrowania przesyłanych danych 3 

Grafika i projektowanie komputerowe 3 

Mała poligrafia komputerowa 2 

Projektowanie i tworzenie stron internetowych 3 

Języki komputerowe 4 

Tworzenie programów  komputerowych 4 

Sieci lokalne LAN, sieci rozległe WAN 3 

Poszukiwanie pracy w sektorze ICT 3 

Godziny do dyspozycji nauczyciela 6 



 

Klasa 3EA (Technik elektronik) 

 

 

 

 

 

 

Materiał kształcenia (razem 30 godz.) Ilość godzin 

Podstawowe terminy związane z elektrycznością 2 

Podstawowe pojęcia matematyczne 1 

Narzędzia stosowane w elektronice 2 

Elektryczne i elektroniczne mierniki analogowe, jednostki 2 

Montaż i demontaż urządzeń elektronicznych 2 

Obwody elektroniczne 1 

Sygnały elektroniczne 1 

Kondensatory 1 

Wzmacniacze 1 

Diody 1 

Bezpieczniki 1 

Układy scalone 1 

Oporniki 1 

Potencjometry 1 

Przekaźniki i przełączniki 1 

Tranzystory 1 

Źródła zasilania 1 

Dokumentacja techniczna urządzeń 1 

Input / output 1 

Radiatory 1 

Utylizacja odpadów elektronicznych 1 

Przetwarzanie sygnału  1 

Godziny do dyspozycji nauczyciela 4 


