
Przedmiotowy Zakres Oceniania- język obcy nowożytny  
(dla kontynuujących naukę –poziom IV.1 ) 

 

Szkoła ponadgimnazjalna: Liceum Ogólnokształcące (zakres  rozszerzony klasa 1 – 3) 

 Technikum Ekonomiczne (zakres podstawowy klasa 1 - 4); 

 

• PZO został opracowany i dostosowany do  trzyletniego cyklu nauczania w klasach LO i  w klasach TE – poziom podstawowy i rozszerzony. (klasy LO 

1 - 3; klasy TE 1 – 4); 

• PZO zawiera zakres wymagań dla klas obu typów szkół, w których prowadzony jest proces dydaktyczny. 

• PZO zawiera szczegółowe warunki i sposób oceniania przedmiotowego; 

• Ogólne zasady oceniania, formy i kategorie ocen, formy sprawdzania, etc zawarte zostały w Statucie Szkoły. 

 

I. Cele ogólne po zakończeniu cyklu kształcenia: 

 

ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY 

 

I. Znajomość środków językowych 

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym 

zasobem środków językowych ( leksykalnych,  

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) 

umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów wskazanych w 

wymaganiach szczegółowych. 

Uczeń posługuje się bogatym zasobem 

środków językowych ( leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym 

realizację pozostałych wymagań ogólnych w za kresie 

tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

II. Rozumienie wypowiedzi 

 
Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, 

artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie 

języka, a tak że proste wypowiedzi pisemne, w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i pisemne o 

różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach 

odbioru, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi 

 
Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste,  

zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

Uczeń tworzy płynne i zrozumiałe, dłuższe wypowiedzi 

ustne oraz dłuższe wypowiedzi pisemne, bogate 

i spójne pod względem treści, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

IV. Reagowanie na wypowiedzi 

 



Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach 

reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 

komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

Uczeń reaguje płynnie, w formie ustnej i pisemnej, w 

różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach, w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

V. Przetwarzanie wypowiedzi 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych 

 

 

II. Wymagane umiejętności ucznia po zakończeniu cyklu kształcenia: 

 

ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY 
1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem 

środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym 

realizację pozostałych wymagań ogólnych 

 

1. Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym 

realizację pozostałych wymagań ogólnych 

w zakresie następujących tematów: 

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, 

problemy etyczne); 

2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i 

sprzedaż mieszkania); 

3) szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie poza szkolne, system oświaty); 

4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy); 

5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia 

codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy); 

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety); 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki 

płatnicze, banki, ubezpieczenia); 

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, 

wypadki); 

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media); 

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy); 

11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni, 

uzależnienia, ochrona zdrowia); 

12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z pod stawowych urządzeń 

technicznych, awarie, technologie informacyjno-komunikacyjne); 

13) świat przyrody (np. klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, 

klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna); 

14) państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i między narodowe, konflikty 



wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka); 

15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu 

międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym zna jo mość problemów pojawiających 

się na styku różnych kultur i społeczności. 

 
2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, 

typowe wypowiedzi (np. instrukcje, 

komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) 

artykułowane wyraź nie, 

w standardowej odmianie języka: 

1) określa główną myśl tekstu; 

2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 

3) znajduje w tekście określone informacje; 

4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, 

sytuację, uczestników); 

6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

2. Uczeń rozumie ze słuchu teksty o różnorodnej formie i 

długości (np. rozmowy, dyskusje, wywiady, 

wykłady, komunikaty, instrukcje, wiadomości, audycje 

radiowe i telewizyjne) w różnych warunkach 

odbioru. 

Uczeń spełnia wymagania określone 

dla zakresu pod stawowego, a ponadto: 

1) oddziela fakty od opinii 

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. 

napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki 

reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, 

instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe 

i teksty narracyjne): 

1) określa główną myśl tekstu; 

2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 

3) znajduje w tekście określone informacje; 

4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, 

formę tekstu); 

6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu; 

7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

 

3. Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne 

o różnorodnej formie i długości (np. artykuły prasowe, 

recenzje, wywiady, teksty literackie). Uczeń spełnia 

wymagania określone dla zakresu pod stawowego, a 

ponadto: 

1) oddziela fakty od opinii. 

4. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe, 

wypowiedzi ustne: 

1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i 

czynności; 

2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego i 

komentuje je; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4. Uczeń tworzy płynne i zrozumiałe, dłuższe 

wypowiedzi ustne. 

Uczeń spełnia wymagania określone 

dla zakresu pod stawowego, a ponadto: 

1) wyjaśnia sposób obsługi bardziej 

skomplikowanych urządzeń 

oraz procedury postępowania (np. załatwianie spraw 



4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 

5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 

6) przedstawia opinie innych osób; 

7) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i 

poglądów; 

8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na 

przyszłość; 

9) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 

10) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości 

dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości; 

11) wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń (np. 

automatu do napojów, banko matu); 

12) stosuje formalny lub nieformalny 

styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

 

w instytucjach); 

2) przedstawia w logicznym porządku 

argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi 

pisemne (np. wiadomość, opis, notatka, ogłoszenie,  

zaproszenie, ankieta, pocztówka, e-mail, list prywatny, 

prosty list formalny): 

1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i 

czynności; 

2) opisuje wydarzenia życia codziennego 

i komentuje je; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 

4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 

5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 

6) przedstawia opinie innych osób; 

7) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i 

poglądów; 

8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na 

przyszłość; 

9) opisuje doświadczenia swoje i innych; 

10) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości 

dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości 

i przyszłości; 

11) wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń (np. 

automatu do napojów, automatu telefonicznego); 

12) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym 

charakterze; 

13) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w 

5. Uczeń tworzy dłuższe wypowiedzi pisemne (np. list 

formalny, rozprawka, opis, opowiadanie, sprawozdanie, 

recenzja), bogate i spójne pod względem treści. 

Uczeń spełnia wymagania określone 

dla zakresu pod stawowego, a ponadto: 

1) wyjaśnia sposób obsługi bardziej skomplikowanych 

urządzeń oraz procedury postępowania (np. załatwianie 

spraw w instytucjach); 

2) przedstawia w logicznym porządku argumenty za i 

przeciw danej tezie lub rozwiązaniu. 



zależności od sytuacji  

 

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały, w 

typowych sytuacjach: 

1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przed stawia 

siebie 

i inne osoby, udziela pod stawowych informacji na swój 

temat 

i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 

2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 

3) stosuje formy grzecznościowe; 

4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

5) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach 

życia codziennego (np. wymiana zakupionego towaru); 

6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 

7) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

8) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, 

pyta o opinie, preferencje i życzenia innych; 

9) wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, 

zdziwienie); 

10) prosi o radę i udziela rady; 

11) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub 

odmowę wykonania prośby; 

12) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny; 

13) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie te go, co 

powiedział rozmówca.  

 

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób płynny w róż no 

rodnych, bardziej złożonych sytuacjach. Uczeń spełnia 

wymagania określone dla zakresu pod stawowego, a 

ponadto: 

1) prowadzi negocjacje w trudnych sytuacjach życia 

codziennego (np. niezasłużone oskarżenie, 

spowodowanie szkody); 

2) aktywnie uczestniczy w rozmowie i dyskusji 

(przedstawia 

opinie i argumenty, odpiera argumenty przeciwne); 

3) komentuje, zgadza się lub kwestionuje zdanie innych 

uczestników dyskusji; 

4) spekuluje na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń 

przeszłych i przyszłych; 

5) wysuwa i rozważa hipotezy 

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. 

e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny) 

w typowych sytuacjach: 

1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia 

siebie i inne osoby, udziela podstawowych 

informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy 

i innych osób); 

2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 

3) prowadzi proste negocjacje (np. uzgadnianie formy 

spędzania czasu); 

4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 

5) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

6) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, 

pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadza się i 

7. Uczeń reaguje w formie dłuższego, złożonego tekstu 

pisanego (np. list prywatny lub formalny, sprawozdanie) 

w sytuacjach formalnych i nieformalnych. 

Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu pod 

stawowego, a ponadto: 

1) prowadzi negocjacje w trudnych sytuacjach życia 

codziennego (np. niezasłużone oskarżenie,  

spowodowanie szkody); 

2) ustosunkowuje się do opinii innych osób; 

3) przedstawia opinie i argumenty, odpiera argumenty 

przeciwne; 

4) komentuje, akceptuje lub kwestionuje zdanie innych; 

5) spekuluje na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń 

przeszłych i przyszłych; 



sprzeciwia; 

7) wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, 

zdziwienie); 

8) prosi o radę i udziela rady; 

9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub 

odmowę  wykonania prośby; 

10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny. 

 

6) wysuwa i rozważa hipotezy 

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: 

1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w 

 materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, 

symbolach, piktogramach), audiowizualnych 

(np. filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych; 

2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub 

wybrane informacje z tekstu w języku obcym; 

3) przekazuje w języku obcym informacje 

sformułowane w języku polskim.  

 

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. Uczeń 

spełnia wymagania określone dla zakresu pod 

stawowego, a ponadto: 

1) streszcza usłyszany lub przeczytany tekst; 

2) rozwija notatkę, ogłoszenie, nagłówki praso we; 

3) stosuje zmiany stylu lub formy tekstu. 

9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy 

nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie 

nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym). 

10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. 

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za 

pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu 

zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. parafraza, definicja) w przypadku, gdy nie 

zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. 

13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

 

 

 

III. Uczniowie otrzymują oceny za: 

 Pracę klasową (gramatyka, leksyka, umiejętności językowe) 

 Odpowiedź ustną 



 Sprawdzian gramatyczny 

 Sprawdzian ze słownictwa 

 Niezapowiedzianą kartkówkę obejmującą 3 ostatnie jednostki tematyczne 

 Pracę domową 

 Pracę na lekcji 

 Aktywność (pod pojęciem aktywności rozumiemy: częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji, udział w konkursach 

przedmiotowych, wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych) 

IV. Każdej formie aktywności ucznia przyporządkowana jest właściwa waga: 

FORMA AKTYWNOŚCI WAGA 

 Praca klasowa 4 

 Odpowiedź ustna 

 Sprawdzian gramatyczny 
3 

 Sprawdzian ze słówek 

 Kartkówka  
2 

 Praca domowa 

 Praca na lekcji 

 Aktywność 

 

1 

 

 Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:  

Ocena: 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2-            1 

Wartość: 6 5.75 5.5 5 4.75 4.5 4 3.75 3.5 3 2.75 2.5 2 1.75  1 

 

Ocena końcowa obliczana jest przez system Librus i stanowi podstawę do wystawienia oceny klasyfikacyjnej. Nauczyciel wystawia ocenę semestralną i 

końcową biorąc pod uwagę oprócz wymienionych kategorii oceniania również możliwości intelektualne ucznia, stopień zaangażowania, chęć poprawy ocen 

dostosowując formy sprawdzania postępów tak, aby motywować ucznia do nauki i zdobywania pozytywnych ocen. 



 

Ocena wystawiana jest na podstawie średniej ocen wyliczonej przez system Librus wg następujących kryteriów: 

 

 

ŚREDNIA WAŻONA OCENA SEMESTRALNA 

poniżej 1,50 niedostateczny 

od 1,51 do 2,59 dopuszczający 

od 2,60 do 3,50 dostateczny 

od 3,51 do 4,50 dobry 

od 4,51 do 5,30 bardzo dobry 

od 5,31 celujący 

 

Ocena wyliczona przez system Librus jest oceną  s u g e r o w a n ą. 

 

V. Szczegółowe kryteria oceny prac pisemnych. 

Punktacja prac pisemnych  ustalana jest każdorazowo w zależności od stopnia ich trudności. 

Ocena pracy wg skali procentowej uzyskanych punktów: 

 

                             Dopuszczający                 45% - 50% 

                             Dopuszczający +              51% - 55% 

                             Dostateczny -                   56%  - 59% 

                             Dostateczny                     60% - 66% 

                             Dostateczny +                   67% - 71% 

                             Dobry  -                             72% - 74% 

                             Dobry                                75% - 80% 



                             Dobry +                             81% - 85% 

                             Bardzo dobry -                  86% - 89% 

                             Bardzo dobry                     90% - 94% 

                             Bardzo dobry +                  95% - 96% 

                             Celujący                             97% - 100% 

 

VI. Poprawa ocen 

 

Każda zdobyta ocena może być poprawiana przez ucznia w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu (dogodnym dla ucznia), ale nie dłuższym niż 2 

tygodnie od uzyskania oceny, którą uczeń chce poprawiać. 

Po dokonaniu poprawy (zaliczeniu partii materiału) pod uwagę brana jest ocena poprawiona. 

Terminy prac pisemnych i ich zakres są uzgadniane z uczniami na zasadach zawartych w WZO. 

VII.      Zasady wystawiania ocen i kryteria oceniania: 

1. Przy odpowiedzi ustnej i pisemnej ocenie podlegają: 

a) komunikatywność i spójność przekazywanych treści, 

b) zasób słownictwa i poprawność gramatyczna, 

c) tylko w odpowiedziach ustnych – wymowa i płynność wypowiedzi 

 

2. Ocenę semestralną można wystawić przynajmniej z trzech ocen cząstkowych (przy jednej godzinie tygodniowo) i przynajmniej z czterech przy większej 

ilości godzin języka obcego  w tygodniu, w tym przynajmniej jednej ocenie z pracy pisemnej (praca klasowa, sprawdzian). 

 

3. Każdy praca klasowa (po zakończeniu działu) lub sprawdzian ( ze słownictwa / gramatyki) jest zapowiedziany przynajmniej na tydzień przed terminem 

sprawdzania. 

 

4. Nauczyciel może przeprowadzić bez zapowiadania  kartkówkę  obejmującą materiał z trzech ostatnich lekcji. 

 

5. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji i możliwości odpowiedzi lub sprawdzianu (z wyjątkiem dłuższej niż tydzień 

nieobecności usprawiedliwionej). 

 

6. Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania : 

a) raz w semestrze przy jednej i dwóch godzinach języka obcego  w tygodniu, 

b) dwa  razy w semestrze przy większej niż 3 ilości godzin. Jest to odnotowywane w dzienniku, ale nie ma wpływu na ocenę końcową, jeśli uczeń uzyskał 

wymaganą ilość ocen, która pozwala na wystawienie oceny klasyfikacyjnej lub końcowej. 

 

7. Uczeń, który opuści więcej niż 50% lekcji w semestrze i nie uzyskał wymaganej ilości ocen zgodnie ze Statutem Szkoły jest nieklasyfikowany. 



Uczeń przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach opisanych w WZO. 

Zasady egzaminu oraz jego przebieg określa Statut Szkoły.  

 

8. Przewidywana ocena semestralna lub roczna wystawiana jest w dzienniku elektronicznym na dwa tygodnie przed klasyfikacją. 

 

  

VII. Ocenianie ma charakter  jawny, sprawiedliwy, obiektywny, systematyczny, obejmuje różnorodne prace ucznia. 

 

VIII. Ogólne kryteria oceny osiągnięć uczniów z języka obcego nowożytnego (język angielski, język niemiecki) 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:   

 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i z realizowanego program 

nauczania,   

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,   

 biegle posługuje się posiadaną wiedzą w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,   

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach języka angielskiego,   

 bez problemów rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności,  

  jest aktywny na zajęciach,   

 pracuje systematycznie,  

 

              Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej i z realizowanego programu nauczania,  

  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  

  samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,  

  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,  

  bez problemów rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności,   

 jest aktywny na zajęciach,   

 pracuje systematycznie,   

 

   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 dobrze opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i z realizowanego programu nauczania,  

  samodzielnie poprawnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,  



  rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności,  

  jest aktywny na zajęciach,   

 pracuje systematycznie,   

 

   Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania,  

  rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,  

  pracuje systematycznie,  

 

              Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:   

 ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w 

ciągu dalszej nauki,  

  rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,  pomimo trudności stara się opanować materiał 

przewidziany do realizacji w danej klasie w danym roku szkolnym,  

 

   Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,   

 nie rozwiązuje (nie wykonuje) zadań o niewielkim stopniu trudności,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IX. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
 

Kryteria oceniania ogólne 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 

NIEDOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

Znajomość środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 zna i używa niewiele 
podstawowych słów 
i wyrażeń 

 popełnia liczne błędy 
w ich zapisie i 
wymowie 

 zna i używa część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych 

 popełnia liczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne we 
wszystkich typach 
zadań 

 zna i używa część 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie 

 zna i używa większość 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych 

 popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach 

 zna i używa 
większość 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 zna i używa 
wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

 popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne 

 zna i używa 
wszystkie 
wprowadzone słowa 
i wyrażenia 

 poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 zna i używa 
wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

 popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 rozumie polecenia 
nauczyciela, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania 
na słuchanie 

 rozumie ogólny sens 
przeczytanych 
tekstów, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania 
na czytanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie 

 zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
umiejętnościami 
wykraczającymi 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji 

 wypowiedzi nie są 
płynne i są bardzo 
krótkie  
 

 przekazuje część 
istotnych informacji 

 wypowiedzi nie są zbyt 
płynne i są dość krótkie 

 wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne 

 przekazuje wszystkie 
istotne informacje 

 wypowiedzi są 
zwykle płynne i mają 
odpowiednią długość 

 wypowiedzi są 
logiczne i zwykle 

 przekazuje wszystkie 
informacje 

 wypowiedzi są 
płynne i mają 
odpowiednią długość 

 wypowiedzi są 
logiczne i spójne 

 



 wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i 
niespójne 

 stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur 

 liczne błędy czasami 
zakłócają 
komunikację 

 stosuje słownictwo 
i struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi 

 popełnia sporo błędów, 
które nie zakłócają 
komunikacji 

spójne 
 stosuje bogate 

słownictwo i 
struktury 

 popełnia nieliczne 
błędy 

 stosuje bogate 
słownictwo i 
struktury 

 popełnia 
sporadyczne błędy 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 czasami reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych i typowych 
sytuacjach życia 
codziennego 

 zadaje najprostsze 
pytania, które 

wprowadzono w 
podręczniku i 
czasami odpowiada 
na nie 

 zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych 
i typowych sytuacjach 
życia codziennego 

 odpowiada na 
większość pytań oraz 
zadaje niektóre z nich 

 zwykle poprawnie 
reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
życia codziennego 

 zadaje pytania i 
odpowiada na nie 

 poprawnie reaguje 
na pytania i 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
życia codziennego 

 samodzielnie zadaje 
pytania i 

wyczerpująco 
odpowiada na nie 

 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 zapisuje niewielką 
część informacji z 
tekstu słuchanego 
lub czytanego 

 zapisuje część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

 zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
większość informacji 
z tekstu słuchanego 
lub czytanego 

 zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
informacje z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

 

Inne kryteria  zwykle nie 
okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem  

 zwykle nie jest 
aktywny na lekcji 

 zwykle nie jest 
przygotowany do 
zajęć 

 zwykle nie 
odrabia pracy 
domowej 

 

 okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem  

 rzadko jest aktywny 
na lekcji 

 często nie jest 
przygotowany do 
zajęć 

 często nie odrabia 
pracy domowej 

 czasami okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem 

 czasami jest aktywny 
na lekcji 

 zwykle jest 
przygotowany do zajęć 

 zwykle odrabia pracę 
domową 

 okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem 

 jest aktywny na 
lekcji 

 zwykle jest 
przygotowany do 
zajęć 

 regularnie odrabia 
pracę domową 

 okazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem 

 jest bardzo aktywny 
na lekcji 

 jest przygotowany 
do zajęć 

 regularnie odrabia 
pracę domową 

kryteria jak dla oceny 

bardzo dobrej 

plus: 

 wykonuje zadania 
dodatkowe 

 samodzielnie 

doskonali swoje 

umiejętności 

językowe 

 samodzielnie szuka 

innych informacji  

 pomaga innym 

 

 


