
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM  

Autorzy: Zespół przedmiotowy z angielskiego w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku 

  Obowiązuje od 2022 r. 

 

 

CELE KSZTAŁCENIA CELUJĄCY 

Znajomość środków 

językowych, 

gramatyka i słownictwo 

Uczeń bezbłędnie zna gramatykę, słownictwo oraz bezbłędnie 

posługuje się poznanymi środkami językowymi. 

Rozumienie wypowiedzi 

ze słuchu 

Uczeń bezbłędnie rozumie wypowiedzi, bezbłędnie określa i 

znajduje główną myśl i intencje osób mówiących. 

Rozumienie wypowiedzi 

pisemnej 

Uczeń bezbłędnie znajduje określone informacje, bezbłędnie 

rozróżnia style formalnie i nieformalne. 

Tworzenie wypowiedzi 

ustnej 

 

Uczeń bezbłędnie, płynnie w sposób naturalny tworzy 

wypowiedź ustną, stosując bogate środki językowe. 

Tworzenie wypowiedzi 

pisemnej 

Uczeń bezbłędnie, płynnie w sposób naturalny tworzy 

wypowiedź pisemną stosując bogate środki językowe. 

 

CELE 

KSZTAŁCENIA 
BARDZO DOBRY 

Znajomość środków 

językowych, 

gramatyka i 

słownictwo 

Uczeń prawie bezbłędnie stosuje poznane słownictwo bezbłędnie 

lub niemal bezbłędnie posługuje się i poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne; 

Rozumienie 

wypowiedzi ze słuchu 

Uczeń prawie bezbłędnie określa myśl główną,  

kontekst sytuacyjny, intencje osób oraz prawie bezbłędnie znajduje 

w tekście informacje. 

Rozumienie 

wypowiedzi pisemnej 

Uczeń prawie bezbłędnie lub niemal bezbłędnie znajduje określone 

informacje w tekstach, bezbłędnie rozróżnia formalny i nieformalny 

styl wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi 

ustnej 

 

Uczeń w sposób płynny tworzy wypowiedź ustną nie popełniając 

większych błędów. 

Tworzenie wypowiedzi 

pisemnej 

Uczeń prawie bezbłędnie tworzy spójną i logiczną wypowiedź 

pisemną nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone 

słownictwo oraz właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

 

 

 

 

 



CELE 

KSZTAŁCENIA 
DOBRY 

Znajomość środków 

językowych, 

gramatyka i 

słownictwo 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, stosuje poznane słownictwo na 

ogół poprawnie posługuje się i stosuje poznane struktury 

gramatyczne 

Rozumienie 

wypowiedzi ze słuchu 

Uczeń na ogół poprawnie określa myśl główną i kontekst sytuacyjny 

intencje osób oraz znajduje w tekście informacje 

Rozumienie 

wypowiedzi pisemnej 

Uczeń znajduje określone informacje w tekstach popełniając 

nieliczne błędy; na ogół poprawnie rozróżnia formalny i nieformalny 

styl wypowiedzi. 

Tworzenie 

wypowiedzi ustnej 

 

Uczeń tworzy wypowiedź ustną popełniając błędy językowe, na ogół 

nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie 

wypowiedzi pisemnej 

Uczeń poprawnie tworzy w miarę spójną i logiczną wypowiedź 

pisemną, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na 

zrozumienie wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl 

wypowiedzi. 

 

 

CELE 

KSZTAŁCENIA 
DOSTATECZNY 

Znajomość środków 

językowych, 

gramatyka i 

słownictwo 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje poznane słownictwo nie 

zawsze poprawnie posługuje się i stosuje poznane struktury 

gramatyczne 

Rozumienie 

wypowiedzi ze słuchu 

Uczeń z pewną trudnością określa myśl główną i kontekst 

sytuacyjny intencje osób oraz znajduje w tekście informacje 

Rozumienie 

wypowiedzi pisemnej 

Uczeń z pewną trudnością znajduje określone informacje w tekstach 

popełniając liczne błędy; często nie rozróżnia formalnego i 

nieformalnego stylu wypowiedzi. 

Tworzenie 

wypowiedzi ustnej 

 

Uczeń tworzy wypowiedź ustną popełniając błędy językowe, które w 

pewnym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie 

wypowiedzi pisemnej 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną wypowiedź pisemną 

popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na 

zrozumienie wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl 

wypowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 



CELE 

KSZTAŁCENIA 
DOPUSZCZAJĄCY 

Znajomość środków 

językowych, 

gramatyka i 

słownictwo 

Uczeń, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem poznanego 

słownictwa popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 

poznanych struktur gramatycznych 

Rozumienie 

wypowiedzi ze 

słuchu 

Uczeń z trudnością określa myśl główną i kontekst sytuacyjny 

intencje osób oraz z trudem znajduje w tekście informacje 

Rozumienie 

wypowiedzi 

pisemnej 

Uczeń z trudnością znajduje określone informacje w tekstach 

popełniając bardzo liczne błędy, nie rozróżnia formalnego i 

nieformalnego stylu wypowiedzi. 

Tworzenie 

wypowiedzi ustnej 

 

 

Uczeń nieudolnie tworzy wypowiedź ustną, popełniając bardzo liczne 

błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie 

wypowiedzi 

pisemnej 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną wypowiedź pisemną 

zbudowaną z trudnych do powiązania fragmentów, popełniając 

bardzo liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają 

na zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje właściwej formy i stylu. 

 

 


