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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z 

późn. zm.2) oraz Statut I LO dział VII roz.1 121.6.1. 

 



Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania z języków obcych 

 Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w dziedzinie języków obcych. 

 Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju. 

 Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

 Dostarczenie rodzicom lub opiekunom prawnym i nauczycielom informacji o postępach trudnościach i 

zdolnościach ucznia. 

 Dostarczenie nauczycielowi informacji koniecznych do doskonalenia metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

Ocenianie  

Przedmiotem oceny są: 

 Wiadomości i umiejętności wg podstaw programowych 

 Zaangażowanie w proces nauczania – uczenia się (aktywność) 

OCENIANIU PODLEGAĆ BĘDĄ: 

 Odpowiedź ustna, która może mieć formę pisemną i nie dotyczyć całej klasy. 

 Prace pisemne – skonstruowane zgodnie z wymaganiami obowiązującej podstawy programowej. Zawierać 

one powinny informacje dotyczące punktacji, skalę punktów przeliczoną na oceny szkolne.  

Zaliczają się do nich: 

 Prace klasowe –  zapowiedziane tydzień wcześniej i w razie konieczności stwierdzonej przez nauczyciela 

poprzedzone lekcją powtórzeniową. Prace mogą mieć formę testu. 

 Sprawdziany -  obejmują materiał z kilku lekcji. Zapowiedziane z wyprzedzeniem 5 dni. Nie można 

przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa. Dla sprawdzianów 

przyjmuje się taką samą skalę procentową, przeliczaną na skalę  cyfrową jak w przypadku prac klasowych. 

 Kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji lub pracy domowej.  

 Dla prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się poniższą skalę procentową, przeliczaną na skalę 

cyfrową wg następujących kryteriów:  

100% - 96% - celujący 

95% - bardzo dobry + 

94% - 90% - bardzo dobry 

89%- 85% - dobry + 

84%- 75% - dobry 

74%- 70% - dostateczny + 

69% - 50% - dostateczny 

49% - 30% - dopuszczający 

29% - 0% - niedostateczny 

 

 Aktywność na lekcji – dotyczy w szczególności lekcji powtórzeniowych, jak i innych w trakcie trwania 

całego semestru, jeśli uczeń wyróżnia się szczególną aktywnością, 



 Praca w grupie - ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń.  

 Prace dodatkowe – referaty, gazetki, znaczący udział w olimpiadach czy konkursach językowych . 

 Prace domowe. 

 

Ocenie podlegają następujące umiejętności: 

1) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

2) efektywne współdziałanie, 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

 

 Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie trzech tygodni.  

 Nauczyciel oddając prace pisemne obowiązany jest omówić najważniejsze błędy popełnione przez uczniów. 

 Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonej pracy pisemnej. Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu swoją pracę 

lub poza lekcją. Uczeń może sfotografować swoją pracę. Zabrania się upublicznienia prac. 

 Jeżeli uczeń jest nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie lub innej obowiązkowej formie sprawdzającej 

umiejętności ucznia w pierwszym terminie (z wyjątkiem przypadków losowych) otrzymuje symbol 0. Jeśli 

zaliczy go w ciągu 2 tygodni od pierwszego terminu zostaje oceniony zgodnie z kryteriami a symbol 0 zostaje 

anulowany. 

 Uczeń, który z przyczyn losowych (długotrwała choroba lub inne przyczyny losowe, o których uczeń 

informuje nauczyciela indywidualnie) nie może napisać sprawdzianu w wyznaczonym terminie, ma obowiązek 

uzgodnić z nauczycielem na najbliższych zajęciach termin zaliczenia sprawdzianu.  

 Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (co najmniej tydzień) uczeń bezpośrednio po powrocie do szkoły 

nie podlega negatywnemu ocenianiu.  

 Uczeń w ciągu semestru ma prawo do poprawy jednej oceny otrzymanej na pracy kontrolnej. Po poprawie pod 

uwagę brana jest średnia z oceny pierwotnej i uzyskanej w czasie poprawy. 

 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma prawa do jej poprawy jeżeli ściąga lub oszukuje. 

 Uczniowi przysługuje 1 raz w semestrze możliwość zgłoszenia nieprzygotowania, o ile fakt ten zostanie 

zgłoszony na początku lekcji. 

 Uczniowie z orzeczeniem dysleksji z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej powinni mieć obniżony próg 

wymagań w stosunku do takich sprawności jak: 

 pisanie, w szczególności dyktand, czy sprawdzianów ze słówek, gdzie nauczyciel nie powinien obniżać oceny 

za błędy ortograficzne. Za prawidłowo napisany wyraz powinno się uznać słowo napisane w takiej formie, aby 

fonetycznie odpowiadało ono żądanemu wyrazowi. Uczeń dyslektyczny powinien przedstawiać nauczycielowi 

prowadzącemu lekcje języka obcego w jego klasie dokumentację pracy własnej, mającej na celu zmniejszać 

procent błędów w pracach – na zasadach ustalonych z nauczycielem na początku każdego roku szkolnego. 

 czytanie – uczeń dyslektyczny nie powinien czytać tekstów na głos przy całej klasie, chyba, że on sam nie 

widzi przeszkód we wzięciu udziału w tego typu ćwiczeniu na forum klasy. 

 nie ma żadnych przeszkód, aby oceniać u ucznia dyslektycznego sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu 

na poziomie innych uczniów w klasie. 

 Wystawiając oenę semestralną i/lub końcoworoczną, nauczyciel może sugerować się średnią ważoną z ocen 

cząstkowych. Jednak w poszczególnych wypadkach, biorąc pod uwagę regularne uczęszczanie na zajęcia, 

zaangażowanie w pracę na lekcji oraz stosunek do przedmiotu, nauczyciel może podnieść lub obniżyć ocenę 



śródsemestralną i/lub końcoworoczną. Poniższe formy oceniania obowiązują  również w trakcie nauczania 

zdalnego. 

 Praca klasowa, konkurs – średnia ważona 5 

 Poprawa pracy klasowej – 8 

 Sprawdzian – 3 (poprawa sprawdzianu -5) 

 Odpowiedź ustna – 1-3 w zależności od stopnia trudności zadania. (Przed rozpoczęciem odpowiedzi uczeń 

musi być poinformowany o wadze oceny) 

 Kartkówka – 1-3 w zależności od stopnia trudności zadania. (Przed jej rozpoczęciem uczeń musi być 

poinformowany o wadze oceny).  

 Aktywności na lekcji – 1-3 w zależności od stopnia trudności zadania.  

 Praca na lekcji – 2 (w grupach), 3 (samodzielnie) 

 Praca domowa  - 1-2 w zależności od stopnia trudności zadania. 

 Prace dodatkowe -1 

 Inne -1 

 

Kryteria oceniania semestralnego i rocznego 

6,00-5,5– celujący 

5,49-4,5 – bardzo dobry 

4,49-3,5 – dobry 

3,49-2,5 – dostateczny 

2,49-1,8 – dopuszczający 

1,79 – 1,00 – niedostateczny 

(tryb i warunki odwołania od proponowanej oceny rocznej znajdują się w Statucie I LO ) 

 
 Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej, nauczyciel może podnieść uczniowi średnią ocen 

cząstkowych o 0,1, jeżeli ten zaliczał wszystkie prace kontrolne w pierwszym terminie. 

 

 Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli uzyska minimum 4 oceny cząstkowe przy dwóch godzinach zajęć w tygodniu, 

minimum 5 ocen cząstkowych przy trzech godzinach lekcyjnych w tygodniu, minimum 6 ocen cząstkowych 

przy czterech godzinach lekcyjnych w tygodniu i minimum 7 ocen cząstkowych przy pięciu i więcej zajęć w 

tygodniu.  

 Informacje o przewidywanej ocenie rocznej będą podawane na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej. 

 W przypadku, gdy uczeń chciałby uzyskać ocenę roczną wyższą od wynikającej z ustalenia nauczyciela, ma 

prawo przystąpić do egzaminu sprawdzającego, zawierającego materiał z całego roku.  

 Uczeń ma obowiązek przynosić na zajęcia podręcznik. Za brak podręcznika na lekcji nauczyciel wpisuje 

minus „-„. 

 Pracę klasową można przełożyć tylko w przypadku nieobecności nauczyciela lub imprezy ogólnoszkolnej. 

Nowy termin pracy klasowej zostanie ustalony zgodnie z zasadami WZO. 

 Roczna ocena końcowa ucznia uzyskującego wybitne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych lub 

pokrewnych konkursach na szczeblu co najmniej okręgowym (wojewódzkim) będzie wystawiana przy 

uwzględnieniu rangi tego osiągnięcia. 



 Ocenianie bieżące odbywa się wg skali ocen: celujący, bardzo dobry+, bardzo dobry, dobry+, dobry, 

dostateczny+, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny 

 W szczególnych sytuacjach nauczyciel może zastosować indywidualne kryteria oceniania. 

 Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą jeden.   

 Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Zasady współdziałania z uczniem, rodzicami i pedagogiem: 

 Ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i rodziców oraz musi być uzasadniona, gdy zachodzi taka 

konieczność. 

 Nauczyciel prowadzi indywidualne rozmowy z uczniem o jego osiągnięciach i zagrożeniach (o przewidzianej 

ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia i rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej) 

 Kontakt z rodzicami odbywa się poprzez: 

 rozmowy indywidualne na życzenie rodzica, nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy 

 e-dziennik  

 wywiadówki przewidziane w harmonogramie pracy szkoły 

 Rozmowy i konsultacje z pedagogiem szkolnym prowadzone są w indywidualnych przypadkach po 

uzgodnieniu z uczniem i rodzicami. 

Przenoszenie się w obrębie grup językowych: 

 Uczeń w klasach I-II może przenieść się maksymalnie do końca I semestru, a w klasie III maksymalnie do 

15 października. 

 Zmiana grupy językowej jest możliwa po złożeniu podania do wice dyrektora szkoły w przypadku 

wolnych miejsc w grupie i spełnieniu następujących warunków: 

 Przeniesienie się z grupy mniej zaawansowanej do bardziej zaawansowanej: 

 jeśli uczeń uzyska pozytywną opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia w tej grupie w wyniku 

przeprowadzonej rozmowy lub testu 

 jeśli nauczyciel sam zaproponuje uczniowi przeniesienie do innej grupy 

 Przeniesienie się z grupy bardziej zaawansowanej do mniej zaawansowanej: 

 jeśli nauczyciel sam zaproponuje uczniowi przeniesienie do innej grupy 

 jeśli frekwencja ucznia na zajęciach wynosi minimum 70% obecności  

 

 

 

 

 



Wymagania na poszczególne oceny: 

 

JĘZYK ROSYJSKI 

Uczeń, aby uzyskać ocenę celującą i bardzo dobrą na koniec semestru lub roku szkolnego 

musi mieć zaliczone wszystkie prace klasowe. 

 

Ustala się następujące ogólne kryteria stopni z języka rosyjskiego: 

OCENA: niedostateczny 

Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę „dopuszczający” 

OCENA: dopuszczający 

Rozumienie ze słuchu 

Uczeń rozumie treści prostego tekstu, rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i kolegów dotyczące przebiegu i 

tematu lekcji 

Rozumienie tekstu czytanego 

Uczeń rozumie ogólne proste teksty podręcznikowe, umie wyszukać potrzebną informację na podstawie nie 

skomplikowanego zadania (uzupełnienie tabeli, dokończenie zdania, krótkie odpowiedzi na proste pytania itp.), umie 

posługiwać się słownikiem dwujęzycznym 

Mówienie 

Uczeń umie się przedstawić, opowiedzieć krótko o sobie, umie zareagować słownie w typowych sytuacjach życia 

codziennego omawianych na lekcjach, posiada w miarę poprawną wymowę umożliwiającą komunikację, zna 

podstawowe zwroty grzecznościowe 

 

Pisanie 

Uczeń umie napisać krótkie pozdrowienie, życzenie, umie logicznie uzupełnić zdanie brakującymi elementami (przy 

pomocy sugestii), umie korzystać ze słownika, zna formę karty pocztowej, okolicznościowej oraz listu prywatnego 

Podsystem leksykalno-gramatyczny 

Uczeń posługuje się ubogim słownictwem z licznymi powtórzeniami, rozróżnia struktury gramatyczne na poziomie 

minimum z danego zakresu programowego, buduje zdania z użyciem struktur na poziomie podstawowym, przejawia 

gotowość do rozwiązywania problemów gramatycznych. 

OCENA: dostateczny 

Rozumienie ze słuchu 

Uczeń rozumie proste komunikaty, w których używa się znanego słownictwa, umie dopasować fragment tekstu 

słuchowego do ilustracji i odwrotnie, umie rozróżnić dźwięki w wyrazach, rozumie krótkie adaptowane nagrania 



Rozumienie tekstu czytanego 

Uczeń jest w stanie przeczytać ze zrozumieniem krótkie proste teksty podręcznikowe i fragmenty tekstów spoza 

podręcznika o niskim stopniu trudności, umie posługiwać się słownikiem dwujęzycznym, umie wyszukać potrzebne 

informacje w czasie samodzielnego cichego czytania 

Mówienie 

Uczeń umie nawiązać i podtrzymać krótką rozmowę (dialog), umie posługiwać się podstawowymi zwrotami 

grzecznościowymi, jest w stanie opisać czynności własne oraz osób trzecich, umie wyrazić w zakresie podstawowym 

zamierzenia i przeżycia, umie udzielić podstawowych informacji o sobie, swojej rodzinie, miejscu zamieszkania, 

rozkładzie dnia, o swoich zainteresowaniach, upodobaniach i umiejętnościach 

Pisanie 

Uczeń umie wypisać z tekstu informacje na zadany temat, umie napisać krótką wypowiedź ze słuchu, umie napisać 

kartkę okolicznościową (dopuszczalne liczne błędy) 

Podsystem leksykalno-gramatyczny 

Uczeń zna zakresy leksykalne z materiału omawianego na lekcjach, zna struktury gramatyczne z zakresu 

podstawowego, buduje w miarę poprawnie zdania i umie zastosować je w krótkich wypowiedziach, stosuje, przejawia 

gotowość do rozwiązywania problemów gramatycznych 

OCENA: dobry 

Rozumienie ze słuchu 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dostateczny", zna techniki czytania, rozumie dobrze teksty podręcznikowe, 

potrafi wybrać potrzebne informacje z autentycznych dialogów i tekstów spoza podręcznika (obcojęzyczne czasopisma 

młodzieżowe) poruszających tematykę dnia codziennego i zwyczajów świątecznych, domyśla się znaczenia niektórych 

słów z kontekstu 

Rozumienie tekstu pisanego 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dostateczny", zna techniki czytania, rozumie dobrze teksty podręcznikowe, 

potrafi wybrać potrzebne informacje z autentycznych dialogów i tekstów spoza podręcznika (obcojęzyczne czasopisma 

młodzieżowe) poruszających tematykę dnia codziennego i zwyczajów świątecznych, domyśla się znaczenia niektórych 

słów z kontekstu 

Mówienie 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dostateczny", zna w dużym zakresie zasady komunikacji, konwencjonalne 

zwroty potoczne i grzecznościowe, orientuje się w zwyczajach i kulturze obszaru Rosji, potrafi dość dobrze 

komunikować się w typowych sytuacjach życia codziennego, potrafi opowiedzieć o sobie, swoich najbliższych, o 

zainteresowaniach swoich i innych ludzi, zainteresowaniach, umiejętnościach, działaniach i najbliższych planach, 

potrafi zrelacjonować proste wydarzenie z teraźniejszości i przyszłości, potrafi mówić na temat płynnie i poprawnie 

robiąc 

Pisanie 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dostateczny", zna dość dobrze formę listu prywatnego, kartki okolicznościowej, 

formularza osobowego, potrafi napisać krótki list, kartkę okolicznościową, sporządzić notatkę, zrelacjonować zdarzenie 

(z licznymi błędami gramatycznymi i leksykalnymi nie zakłócającymi komunikacji i błędami ortograficznymi nie 

zakłócającymi znaczenia wyrazów) 

Podsystem leksykalno-gramatyczny 



Uczeń zna zakresy leksykalne z materiału omawianego na lekcjach, zna struktury gramatyczne z zakresu 

programowego, buduje w miarę poprawne zdania i umie zastosować je w krótkich wypowiedziach, stosuje w sposób 

nie zakłócający komunikacji podstawowe struktury gramatyczne i leksykalne, przejawia gotowość do rozwiązywania 

problemów gramatycznych 

dopuszczalne błędy nie zakłócające komunikacji, prawidłowo wymawia wyrazy 

OCENA: bardzo dobry 

Rozumienie ze słuchu 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dobry", rozumie wszystkie polecenia i dłuższe wypowiedzi nauczyciela i 

kolegów oraz nagrań autentycznych , potrafi określić temat usłyszanego tekstu, wybrać potrzebne informacje, podać 

kilka szczegółów, zrozumieć i powtórzyć potrzebne informacje, jest gotów słuchać samodzielnie radia i oglądać 

rosyjskie programy TV 

Rozumienie tekstu pisanego 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dobry", bardzo dobrze rozumie teksty podręcznikowe, potrafi wybrać 

potrzebne informacje z autentycznych dialogów i tekstów pochodzących spoza podręcznika (obcojęzyczne czasopisma 

młodzieżowe) poruszające tematykę dnia codziennego i zwyczajów świątecznych, domyśla się znaczenia większości 

słów z kontekstu, umie posługiwać się słownikiem dwujęzycznym 

Mówienie 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dobry", zna w dużym zakresie zasady komunikacji, konwencjonalne zwroty 

pocztowe i grzecznościowe, orientuje się w zwyczajach i kulturze obszaru języka rosyjskiego, potrafi dość dobrze 

komunikować się w typowych sytuacjach życia codziennego, potrafi opowiedzieć o sobie, swoich najbliższych, 

opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, umiejętnościach, działaniach i najbliższych planach, umie zrelacjonować 

proste wydarzenie z teraźniejszości lub przeszłości, mówi na temat płynnie i poprawnie robiąc dopuszczalne błędy 

Pisanie 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „dobry", zna formę listu prywatnego, kartki okolicznościowej, formularza 

osobowego, potrafi napisać krótki prywatny list, kartkę okolicznościową, wypełnić formularz, sporządzić notatkę, 

zrelacjonować wydarzenie, jest gotów korespondować w języku rosyjskim, dokładnie zna zakresy leksykalne z 

podstawowych dziedzin życia codziennego omawianych na lekcjach i wzbogaca je dodatkową leksyką zaczerpniętą z 

mediów i lektur, zna wszystkie struktury gramatyczne z zakresu programowego, prawidłowo używa poznane struktury 

gramatyczne i słownictwo 

Podsystem leksykalno-gramatyczny 

Uczeń dokładnie zna zakresy leksykalne z podstawowych dziedzin życia codziennego omawianych na lekcji i 

wzbogaca je dodatkową leksyką zaczerpniętą z mediów i lektur, zna wszystkie struktury z zakresu programowego, 

prawidłowo używa poznane struktury gramatyczne i leksykalne popełniając sporadycznie błędy nie zakłócające 

komunikacji 

OCENA: celujący 

Rozumienie ze słuchu 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „bardzo dobry", rozumie wszystkie polecenia i dłuższe wypowiedzi nauczyciela 

i kolegów, rozumie dłuższe dialogi nagrane przez rodowitych Rosjan, rozumie adaptowane teksty zawierające 

słownictwo z życia codziennego 

Rozumienie tekstu pisanego 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „bardzo dobry", potrafi bezbłędnie czytać i rozumieć teksty zamieszczone w 



podręczniku oraz potrafi czytać i rozumieć wybrane przez siebie inne nowe teksty  

Mówienie 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „bardzo dobry", potrafi nawiązać i podtrzymać rozmowę składającą się z 

większej ilości replik, wypowiadać się swobodnie na temat przeczytanego tekstu oraz dłużej wypowiadać się na temat 

własnych przeżyć 

Pisanie 

Uczeń opanował zagadnienia na ocenę „bardzo dobry", umie zapisać bezbłędnie dłuższą wypowiedź na temat 

wysłuchanego tekstu, napisać streszczenie samodzielnie przeczytanego tekstu, napisać wypracowanie na określony 

temat 

Podsystem leksykalno-gramatyczny 

Uczeń prezentuje wiedzę i umiejętności na poziomie powyżej oceny „bardzo dobry", wypowiedzi cechuje bogate 

słownictwo, swobodnie używa urozmaiconych struktur gramatycznych, bardzo dobrze rozwiązuje testy gramatyczno – 

leksykalne o podwyższonym stopniu trudności 

 

Język niemiecki 

 

Kryteria oceniania sprawności językowych 

 

Sprawność czytania ze zrozumieniem polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu oraz zawartych w nim 

informacji szczegółowych sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 

 

 zadania wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą) 

 zadania typu prawda / fałsz 

 odpowiedzi na pytania do tekstu 

 zaznaczanie informacji zawartych w tekście 

 wpisywanie brakujących informacji na podstawie przeczytanego tekstu 

 uzupełnianie tekstu z lukami 

 przyporządkowywanie wypowiedzi / tekstów do odpowiednich osób 

 przyporządkowanie odpowiedzi do podanych pytań lub pytań do odpowiedzi 

 zaznaczanie i poprawianie usterek w tekście (np. błędnie użyte czasowniki) 

 łączenie wyrażeń z odpowiednimi rysunkami 

 łączenie ze sobą części zdań  

 ustalanie kolejności fragmentów tekstu 

 wyszukiwanie słów w diagramie literowym 

 wykreślanie słowa nie pasującego do pozostałych 

 znajdywanie polskich odpowiedników niemieckich wyrażeń 



 ustalanie kolejności liter w danym wyrazie 

 oddzielanie w wężu literowym poszczególnych słów / wyrażeń 

 układanie wyrazów z podanych sylab 

 przyporządkowanie wyrazów do pojęć nadrzędnych 

 

Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem: 

 

Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe. 

 

Ocena bardzo dobra:  

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 bez trudu rozumie proste teksty informacyjne i użytkowe: kartkę pocztową, list / e-mail prywatny i formalny, 

ogłoszenie, życzenia urodzinowe  

 sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 

 swobodnie rozumie ogólny sens prostych, adoptowanych tekstów  

 

Ocena dobra: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie większość prostych tekstów informacyjnych i użytkowych: kartkę pocztową, list / e-mail 

prywatny i formalny, ogłoszenie, życzenia urodzinowe 

 znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych 

 w zasadzie rozumie ogólny sens większości prostych, adoptowanych tekstów  

 

Ocena dostateczna: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów informacyjnych i użytkowych: kartkę pocztową, list / e-mail 

prywatny i formalny, ogłoszenie, życzenia urodzinowe 

 znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych 

 rozumie ogólny sens dużej części prostych, adoptowanych tekstów 

 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie tylko niektóre proste teksty informacyjne i użytkowe: kartkę pocztową, list / e-mail prywatny i 



formalny, ogłoszenie, życzenia urodzinowe 

 znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i informacyjnym 

 rozumie ogólny sens tylko niewielkiej części prostych, adoptowanych tekstów  

 

Sprawność rozumienia ze słuchu polega na rozumieniu globalnym, czyli zdolności rozumienia ogólnej tematyki 

tekstu oraz rozumieniu detalicznym, czyli selektywnym, w którym chodzi o wydobycie ze słuchanego tekstu 

konkretnych informacji.  

 

Sprawność rozumienia ze słuchu ćwiczona jest za pomocą następujących technik: 

 

 zadania wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą) 

 zadania typu prawda / fałsz 

 zadania na wypełnianie luk w zapisie na podstawie wysłuchanych informacji 

 odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu 

 zaznaczanie form, które wystąpiły w wysłuchanym tekście 

 zaznaczanie i poprawianie błędów w tekście na podstawie nagrania (np. błędnie zanotowane dane / informacje) 

 porządkowanie wydarzeń / faktów w kolejności, w jakiej występują w tekście 

 łączenie właściwych informacji w oparciu o nagranie 

 wskazywanie na mapie obiektów, o których jest mowa w wysłuchanym tekście 

 przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób / miejsc występujących w tekście  

 przyporządkowanie ilustracji do wysłuchanych tekstów 

 wypełnianie tabeli  

 rozróżnianie wymowy wyróżnionych głosek 

 

Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu: 

 

Ocena bardzo dobra: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 bez trudu rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną wypowiadaną przez różne osoby w normalnym 

tempie, zawierającą oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których znaczenia 

można domyślić się z kontekstu 

 rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy (informowanie się, prośba, 

wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez telefon, w informacji 

kolejowej) 

 sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 

 w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i właściwie na nie reaguje 

 



Ocena dobra: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w 

normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których 

znaczenia można domyślić się z kontekstu 

 rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy (informowanie 

się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez telefon, w 

informacji kolejowej) 

 wyszukuje większość informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 

 rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i właściwie na nie 

reaguje 

 

Ocena dostateczna: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w 

normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których 

znaczenia można domyślić się z kontekstu 

 rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy 

(informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez 

telefon, w informacji kolejowej) 

 wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 

 rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i właściwie na nie 

reaguje 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 

 rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane przez różne osoby w normalnym 

tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można 

domyślić 

 rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy 

(informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez 

telefon, w informacji kolejowej) 

 wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 

 rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i właściwie na nie 

reaguje 

 



Sprawność mówienia jest bardzo istotnym elementem w nauczaniu języka obcego. Wynika to z faktu, że ogólnym 

celem nauczania jest opanowanie języka w stopniu umożliwiającym w miarę sprawną komunikację językową w 

różnych sytuacjach życia codziennego, co jednocześnie zapewni sukces również podczas ustnej części egzaminu 

maturalnego. 

 

Sprawność mówienia sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 

 

 odgrywanie ról 

 udzielanie i uzyskiwanie informacji 

 relacjonowanie wydarzeń 

 negocjowanie z partnerem dogodnego dla Ciebie rozwiązania danego problemu 

 tworzenie dialogów 

 odpowiedź na pytania 

 opisywanie ilustracji  

 udział w dyskusji, wyrażanie opinii, argumentowanie 

 prezentacja tematu 

 

Kryteria oceny sprawności mówienia: 

 

ocena bardzo dobra 

 wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny przekaz wszystkich wymaganych 

informacji,  

 wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą treścią 

 wypowiedź jest płynna 

 w zakresie poprawności gramatycznej wypowiedź zawiera bardzo sporadyczne błędy nie zakłócające w żaden 

sposób komunikacji 

 pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji 

 w trakcie wypowiedzi zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie 

ocena dobra 

 wypowiedź cechuje dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, zawiera ona wyrażenia 

odpowiednie dla przekazania większości wymaganych informacji  

 wypowiedź ma bogatą treść, jest interesująca, zgodna z tematem 

 wypowiedź jest płynna przy pewnej pomocy nauczyciela 

 wypowiedź zawiera nieliczne usterki gramatyczne, które mają charakter pomyłek i nie występują 

systematycznie 

 wypowiedź jest zasadniczo poprawna fonetycznie i intonacyjnie, zawiera nieliczne usterki 

 w trakcie wypowiedzi zachodzi komunikacja pomimo drobnych usterek 



 

ocena dostateczna 

 

 wypowiedź zawiera podstawowy poziom znajomości słownictwa i struktur językowych oraz niektóre 

wymagane wyrażenia pozwalające na przekazanie zasadniczej części wymaganych informacji 

 treść jest dość bogata 

 wypowiedź jest płynna w zasadniczej części, poszerzenie jej wymaga pomocy nauczyciela 

 wypowiedź zawiera błędy gramatyczne mające charakter przeoczeń, świadczące o niepełnym opanowaniu 

struktur 

 pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i w 

intonacji 

 pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi dochodzi do komunikacji w 

podstawowym zakresie 

 

ocena dopuszczająca 

 

 wypowiedź zawiera ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe pozwalające na przekazanie tylko 

nielicznych wymaganych informacji  

 charakteryzuje ją uboga treść 

 wypowiedź jest płynna we fragmentach, jedynie dzięki pomocy nauczyciela 

 wypowiedź zawiera błędy gramatyczne wskazujące na nieznajomość niektórych struktur 

 pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała w ograniczonym zakresie 

 w trakcie wypowiedzi dochodzi do komunikacji w wąskim zakresie 

Sprawność pisania jest zintegrowana z innymi sprawnościami i systematycznie rozwijana, uwzględnia krótkie i dłuższe 

formy tekstów użytkowych wymagane na egzaminie maturalnym w zakresie podstawowym. Sprawdzana jest za 

pomocą następujących technik: 

 

 wypełnianie kwestionariusza 

 pisania krótkiej formy użytkowej typu: kartka pocztowa, wiadomość, zaproszenie, ogłoszenie 

 redagowanie ogłoszenia prasowego 

 pisanie dłuższej formy użytkowej typu: list / e-mail prywatny, list formalny 

 pisanie swobodnej dłuższej wypowiedzi na zadany temat 

 

Kryteria oceny sprawności pisania: 

 



Ocena bardzo dobra:  

W zakresie pisania uczeń: 

 

 bezbłędnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

 jego wypowiedzi pisemne na zadany temat (opis rodziny, przyjaciół, planów wakacyjnych, przyjęcia 

urodzinowego, dnia codziennego, mieszkania / domu, pokoju, dnia sportu, tematy związane ze spędzaniem 

wolnego czasu, zakupami, podróżowaniem) są bogate pod względem treści (słownictwo, struktury 

gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne 

 bez żadnych trudności redaguje krótki i długi tekst użytkowy precyzyjnie dobierając poznane słownictwo i 

struktury gramatyczne, pozwalające na pełny przekaz informacji 

 sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi (list / e-mail prywatny i 

formalny) 

 pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują bardzo sporadyczne błędy 

gramatyczne i leksykalne nie zakłócające komunikacji oraz nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające 

znaczenia wyrazu 

 

Ocena dobra: 

W zakresie pisania uczeń: 

 

 bez pomocy nauczyciela samodzielnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

 pisze proste wypowiedzi pisemne (opis rodziny, przyjaciół, planów wakacyjnych, przyjęcia urodzinowego, 

dnia codziennego, mieszkania / domu, pokoju, dnia sportu, tematy związane ze spędzaniem wolnego czasu, 

zakupami, podróżowaniem) wykorzystując większość poznanych środków językowych 

 redaguje krótki i długi tekst użytkowy z niewielkimi uchybieniami w doborze poznanego słownictwa i struktur 

gramatycznych, co pozwala na przekaz większości wymaganych informacji 

 samodzielnie pisze list / e-mail prywatny i formalny, które w zasadzie odpowiadają wymaganej formie 

 pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują nieliczne błędy gramatyczne, 

leksykalne i ortograficzne w nieznacznym stopniu zakłócające zrozumienie 

 

 

 

 

Ocena dostateczna: 

W zakresie pisania uczeń: 

 

 w większości poprawnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

 pisze proste wypowiedzi pisemne (opis rodziny, przyjaciół, planów wakacyjnych, przyjęcia urodzinowego, 



dnia codziennego, mieszkania / domu, pokoju, dnia sportu, tematy związane ze spędzaniem wolnego czasu, 

zakupami, podróżowaniem) stosując liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury gramatyczne 

 redaguje krótki i długi tekst użytkowy, w którym wykorzystane słownictwo pozwala na przekazanie jedynie 

najważniejszych informacji 

 pisze list / e-mail prywatny i formalny, które spełniają tylko część warunków wymaganych dla danej formy  

 pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje czasami niewłaściwy dobór słów, 

dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne, co częściowo zakłóca komunikację i świadczy o niepełnym 

opanowaniu struktur 

 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie pisania uczeń: 

 

 w sposób niepełny realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

 pisze tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne (opis rodziny, przyjaciół, planów wakacyjnych, przyjęcia 

urodzinowego, dnia codziennego, mieszkania / domu, pokoju, dnia sportu, tematy związane ze spędzaniem 

wolnego czasu, zakupami, podróżowaniem), ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, tylko częściowo zgodne z 

tematem, zawierają ubogie słownictwo i bardzo mało urozmaicone struktury gramatyczne 

 w sposób bardzo uproszczony redaguje krótki i długi tekst użytkowy, w którym wykorzystane podstawowe 

słownictwo pozwala na przekazanie jedynie niewielkiej ilości informacji 

 pisze list / e-mail prywatny i formalny, jednak znaczne uchybienia w doborze właściwego słownictwa, struktur 

gramatycznych i stylu wskazują na nieznajomość wymogów formy 

 pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje niewłaściwy dobór słów, liczne 

usterki ortograficzne i gramatyczne, co w dość znacznym stopniu zakłóca komunikację i świadczy o słabym 

opanowaniu struktur 

 

Ostateczna ocena za sprawność mówienia i pisania jest wypadkową powyższych kryteriów, ale nauczyciel może 

niektórym kryteriom przypisać mniejszą lub większą wagę, zmieniając w ten sposób ich proporcjonalny wkład w ocenę. 

 

W powyższych kryteriach nie została uwzględniona ocena celująca. Możesz ją otrzymać za sprawność mówienia lub 

pisania, jeśli spełnisz wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry, a poza tym wyróżnisz się w jednym lub kilku zakresach 

(np., wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna wypowiedź, ciekawe ujęcie tematu, inwencja stylistyczna, 

znajomość struktur gramatycznych , szeroka wiedza krajoznawcza na temat danego obszaru językowego). 

 

 

 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

 

Wymagania na poszczególne oceny  z języka angielskiego: 

 

niedostateczny:  uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 

Dodatkowo na ocenę celującą: 

 

Uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych kwalifikując się do finałów na 

szczeblu wojewódzkim lub krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 
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Uczeń rozumie 

wypowiedzi 

ustne o 

umiarkowany

m stopniu 

złożoności, 

wypowiadane 

w naturalnym 

tempie, w 

standardowej 

odmianie 

języka w 

stopniu 

umożliwiający

m 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 30-

49%. 

Uczeń rozumie 

wypowiedzi 

pisemne o 

umiarkowany

m stopniu 

złożoności w 

stopniu 

umożliwiający

m 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 30 - 

49%. 

Uczeń próbuje 

tworzyć  

prostą 

wypowiedź 

pisemną, 

ale najczęściej 

brak w niej 

logicznej 

spójności i nie 

zachowuje on 

założonej 

formy, 

znacznie 

odbiega od 

tematu i jest 

trudna do 

zrozumienia. 

Rzadko udaje 

mu się 

zachować 

właściwą 

formę 

graficzną. 

Pisze 

teksty 

przekraczające 

granice 

określone w 

poleceniu 20% 

w górę albo w 

dół. 

Uczeń posługuje 

się bardzo 

ograniczonym i 

najprostszym 

zasobem 

środków 

językowych. 

Używa wyłącznie 

środki językowe 

o wysokim 

stopniu 

pospolitości. 

Popełnia 

bardzo liczne 

błędy językowe,  

które 

znacznie 

zakłócają 

komunikację. 

 

Uczeń bardzo 

rzadko reaguje 

ustnie w 

typowych 

sytuacjach. 

Uczeń bardzo 

rzadko próbuje 

wziąć udział w 

rozmowie. 

 

Uczeń nie 

reaguje lub 

rzadko próbuje 

reagować w 

formie prostego 

tekstu pisanego w 

typowych 

sytuacjach. 

Uczeń nie 

przetwarza lub 

rzadko 

przetwarza tekst 

ustnie lub 

pisemnie. 

  



d
o
st

a
te

cz
n

y
 

Uczeń próbuje 

sformułować 

prostą 

wypowiedź, 

ale 

bywa ona 

niespójna lub 

nielogiczna. 

Pauzy w 

wypowiedzi są 

dość częste i 

nienaturalne 

oraz znacznie 

zakłócają 

odbiór 

komunikatu. 

Wymowa i 

intonacja 

czasami 

sprawiają 

trudności w 

zrozumieniu. 

Uczeń rozumie 

wypowiedzi 

ustne o 

umiarkowany

m stopniu 

złożoności, 

wypowiadane 

w naturalnym 

tempie, w 

standardowej 

odmianie 

języka w 

stopniu 

umożliwiający

m 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 50 - 

74%. 

Uczeń rozumie 

 wypowiedzi 

pisemne o 

umiarkowany

m stopniu 

złożoności w 

stopniu 

umożliwiający

m 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 50 - 

74% 

Uczeń tworzy 

prostą 

wypowiedź 

pisemną 

w większości 

zrozumiałą 

lecz 

czasem brak w 

niej logicznej 

ciągłości i nie 

zachowuje ona 

założonej 

formy. 

Może 

nieznacznie 

odbiegać od 

tematu. 

Czasem nie 

zachowuje 

właściwej 

formy 

graficznej. 

Tekst 

przekracza 

granice 

określone w 

poleceniu do 

+/- 

20%. 

Uczeń posługuje 

się ograniczonym  

zasobem  

środków 

językowych. 

Używa głównie 

środki językowe 

o wysokim 

stopniu 

pospolitości. 

Popełnia liczne 

błędy językowe,  

które czasami 

zakłócają 

komunikację. 

 

 

 

Uczeń rzadko 

reaguje ustnie w 

typowych 

sytuacjach. 

Czasami potrafi 

w naturalny 

sposób zabierać 

głos w 

rozmowie. 

 

Uczeń  próbuje 

reagować w 

formie prostego 

tekstu pisanego w 

typowych 

sytuacjach. 

Uczeń próbuje 

przetwarzać tekst 

ustnie lub 

pisemnie. 

 

 

 

 

 

 



d
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Uczeń 

zazwyczaj 

potrafi 

sformułować 

prostą 

wypowiedź, 

spójną i 

logiczną. W 

wypowiedzi 

występują 

nieliczne 

pauzy, które 

czasem są 

nienaturalne, 

przez co 

zakłócają 

odbiór 

komunikatu. 

Uczeń 

wypowiada się 

komunikatywn

ie. 

Wymowa i 

intonacja 

czasami 

sprawiają 

drobne 

trudności 

w 

zrozumieniu. 

 

 

Uczeń rozumie 

 wypowiedzi 

ustne o 

umiarkowany

m stopniu 

złożoności, 

wypowiadane 

w naturalnym 

tempie, w 

standardowej 

odmianie 

języka w 

stopniu 

umożliwiający

m 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 75 - 

89%. 

Uczeń rozumie 

wypowiedzi 

pisemne o 

umiarkowany

m stopniu 

złożoność w 

stopniu 

umożliwiający

m 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 75 - 

89%. 

Uczeń tworzy 

prostą 

wypowiedź 

pisemną, która 

jest w 

większości 

Spójna i 

logiczna, 

zrozumiała, 

zgodna z 

tematem, w 

odpowiednio 

dobranej 

formie. 

Przeważnie 

zachowuje 

właściwą 

formę 

graficzną. 

Pisze teksty 

przekraczające 

granice 

określone w 

poleceniu do 

+/- 

10%. 

Uczeń posługuje 

się dość bogatym 

zasobem 

środków 

językowych. W 

wypowiedzi 

ucznia pojawiają 

się nieliczne 

błędy, które 

sporadycznie 

zakłócają 

komunikację. 

 

Uczeń dość 

często reaguje 

ustnie w 

typowych 

sytuacjach, 

czasami również 

w miarę 

złożonych 

sytuacjach.  

Potrafi zazwyczaj 

w naturalny 

sposób zabierać 

głos w 

rozmowie. 

 

Uczeń reaguje w 

formie prostego 

tekstu pisanego w 

typowych 

sytuacjach. 

Uczeń  

przetwarza tekst 

ustnie lub 

pisemnie. 

  



b
a
rd
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b

ry
 

Uczeń  

formułuje w 

miarę złożoną, 

spójną i 

logiczną 

wypowiedź. 

Pauzy w 

wypowiedzi są 

nieliczne i 

naturalne , nie 

zakłócają 

odbioru 

komunikatu. 

Uczeń 

wypowiada się 

w sposób 

swobodny i 

komunikatywn

y 

Wymowa  

nie 

sprawia 

żadnych 

trudności w 

rozumieniu 

wypowiedzi. 

Uczeń rozumie 

różnorodne 

złożone 

wypowiedzi 

ustne 

wypowiadane 

w naturalnym 

tempie w 

stopniu 

umożliwiający

m 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 90 - 

95% 

Uczeń rozumie 

różnorodne 

złożone 

wypowiedzi 

pisemne w 

stopniu 

umożliwiający

m 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 90 - 

95% 

Uczeń tworzy 

w miarę 

złożoną 

wypowiedź 

pisemną, która 

jest spójna, 

logiczna,  

w pełni 

zrozumiała, 

zgodna z 

tematem, w  

odpowiednio 

dobranej 

formie. 

Zachowuje 

właściwą 

formę 

graficzną. 

Pisze 

teksty 

mieszczące się 

w granicach 

określonych w 

poleceniu. 

Uczeń posługuje 

się bogatym 

zasobem 

środków 

językowych. 

Pojawiają się 

sporadyczne 

błędy, 

które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 

Uczeń często 

reaguje ustnie w 

różnorodnych, 

również 

złożonych 

sytuacjach. 

Potrafi 

w naturalny 

sposób zabierać 

głos w 

rozmowie. 

 

Uczeń reaguje w 

formie w miarę 

złożonego tekstu 

pisanego w 

typowych i 

różnorodnych 

sytuacjach. 

Uczeń  

przetwarza tekst 

ustnie lub 

pisemnie, w tym 

przedstawia 

publicznie 

wcześniej 

przygotowany 

materiał, np. 

prezentację, film. 

  



ce
lu
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Uczeń 

Formułuje 

złożoną  

wypowiedź w 

całości spójną 

i 

logiczną. 

Pauzy w 

wypowiedzi 

nie występują 

lub są 

nieliczne i 

naturalne, nie 

zakłócają 

odbioru 

komunikatu. 

Uczeń 

wypowiada się 

w sposób 

komunikatywn

y. 

Wymowa  

nie 

sprawia 

żadnych 

trudności w 

zrozumieniu 

wypowiedzi. 

Uczeń rozumie 

różnorodne 

złożone 

wypowiedzi 

ustne 

wypowiadane 

w naturalnym 

tempie w 

stopniu 

umożliwiający

m 

wykonanie 

zadań w 

zakresie  

96 – 100% 

Uczeń rozumie 

różnorodne 

złożone 

wypowiedzi 

pisemne w 

stopniu 

umożliwiający

m 

wykonanie 

zadań w 

zakresie  

96-100% 

Uczeń tworzy 

złożoną, 

bogatą pod 

względem 

treści,  

spójną, 

logiczną, w 

pełni 

zrozumiałą 

wypowiedź 

pisemną, która 

jest  

zgodna z 

tematem, z 

zachowaniem 

właściwej 

formy,  

kompozycji 

oraz objętości. 

 

Uczeń posługuje 

się bogatym 

zasobem 

środków 

językowych, w 

tym związków 

frazeologicznych. 

Pojawiają się 

sporadyczne 

błędy, 

które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

 

Uczeń często 

reaguje ustnie w 

różnorodnych, 

również 

złożonych i 

nietypowych 

sytuacjach. 

Potrafi 

w naturalny 

sposób zabierać 

głos w 

rozmowie. 

 

Uczeń reaguje w 

formie w miarę 

złożonego tekstu 

pisanego w 

różnorodnych 

sytuacjach. 

Uczeń  

przetwarza tekst 

ustnie lub 

pisemnie, w tym 

przedstawia 

publicznie 

wcześniej 

przygotowany 

materiał, np. 

prezentację, film, 

streszcza 

przeczytany 

tekst. 

  

 

 

 

 


