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CELE 

KSZTAŁCENIA 
CELUJĄCY 

Znajomość środków 

językowych, 

gramatyka i 

słownictwo 

Uczeń bezbłędnie posługuje się dość bogatym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach 

szczegółowych. 

Rozumienie 

wypowiedzi ze 

słuchu 

Uczeń bezbłędnie rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym 

stopniu złożoności, wypowiadane w naturalnym tempie, w 

standardowej odmianie języka 

Rozumienie 

wypowiedzi pisemnej 

Uczeń bezbłędnie rozumie wypowiedzi pisemne o umiarkowanym 

stopniu złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

Tworzenie 

wypowiedzi ustnej  

 

Uczeń samodzielnie i bezbłędnie tworzy proste, spójne i logiczne, w 

miarę płynne wypowiedzi ustne w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

Tworzenie 

wypowiedzi pisemnej  

Uczeń samodzielnie i bezbłędnie tworzy proste, spójne i logiczne, w 

miarę płynne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

Reagowanie na 

wypowiedź ustną 

 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i bezbłędnie reaguje ustnie w 

typowych, również w miarę złożonych sytuacjach w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

Reagowanie na 

wypowiedź pisemną 

 

Uczeń bezbłędnie reaguje na sytuacje w formie prostego tekstu 

pisanego w typowych sytuacjach w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

Przetwarzanie 

wypowiedzi ustnej 

Uczeń wzorcowo zmienia formę przekazu ustnego w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

Przetwarzanie 

wypowiedzi pisemnej  

Uczeń bezbłędnie zmienia formę przekazu pisemnego w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

 

 



 

CELE 

KSZTAŁCENIA 

 

BARDZO DOBRY  

Znajomość środków 

językowych, 

gramatyka i 

słownictwo 

Uczeń prawie bezbłędnie posługuje się dość bogatym zasobem 

środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach 

szczegółowych. 

Rozumienie 

wypowiedzi ze 

słuchu 

Uczeń prawie bezbłędnie rozumie wypowiedzi ustne o 

umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w naturalnym 

tempie, w standardowej odmianie języka. 

Rozumienie 

wypowiedzi pisemnej 

Uczeń niemalże bezbłędnie rozumie wypowiedzi pisemne o 

umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

Tworzenie 

wypowiedzi ustnej  

 

Uczeń samodzielnie i prawie bezbłędnie tworzy proste, spójne i 

logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

Tworzenie 

wypowiedzi pisemnej  

Uczeń samodzielnie i prawie bezbłędnie tworzy proste, spójne i 

logiczne, w miarę płynne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym 

w wymaganiach szczegółowych. 

Reagowanie na 

wypowiedź ustną 

 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i niemalże bezbłędnie reaguje ustnie 

w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych 

Reagowanie na 

wypowiedź pisemną 

 

Uczeń prawie bezbłędnie reaguje na sytuacje w formie prostego 

tekstu pisanego w typowych sytuacjach w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

Przetwarzanie 

wypowiedzi ustnej 

Uczeń niemalże bezbłędnie zmienia formę przekazu ustnego w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

Przetwarzanie 

wypowiedzi pisemnej  

Uczeń prawie bezbłędnie zmienia formę przekazu pisemnego w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CELE 

KSZTAŁCENIA 
DOBRY  

Znajomość środków 

językowych, 

gramatyka i 

słownictwo 

Uczeń poprawnie posługuje się dość bogatym zasobem środków 

językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach 

szczegółowych. 

Rozumienie 

wypowiedzi ze 

słuchu 

Uczeń na ogół poprawnie rozumie wypowiedzi ustne o 

umiarkowanym stopniu złożoności, wypowiadane w naturalnym 

tempie, w standardowej odmianie języka 

Rozumienie 

wypowiedzi pisemnej 

Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu 

złożoności, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

Tworzenie 

wypowiedzi ustnej  

 

Uczeń samodzielnie i poprawnie tworzy proste, spójne i logiczne, w 

miarę płynne wypowiedzi ustne w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych, rzadko zakłócając zrozumienie. 

Tworzenie 

wypowiedzi pisemnej  

Uczeń samodzielnie i poprawnie tworzy proste, spójne i logiczne, w 

miarę płynne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych, rzadko zakłócając zrozumienie 

wypowiedzi. 

Reagowanie na 

wypowiedź ustną 

 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i poprawnie reaguje ustnie w 

typowych, również w miarę złożonych sytuacjach w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych, rzadko zakłócając 

zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na 

wypowiedź pisemną 

 

Uczeń poprawnie reaguje na sytuacje w formie prostego tekstu 

pisanego w typowych sytuacjach w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych, rzadko zakłócając zrozumienie 

wypowiedzi. 

Przetwarzanie 

wypowiedzi ustnej 

Uczeń na ogół poprawnie zmienia formę przekazu ustnego lub 

pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

rzadko zakłócając zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie 

wypowiedzi pisemnej  

Uczeń poprawnie zmienia formę przekazu pisemnego w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych, rzadko zakłócając 

zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CELE 

KSZTAŁCENIA 
DOSTATECZNY  

Znajomość środków 

językowych, 

gramatyka i 

słownictwo 

Uczeń popełniając liczne błędy posługuje się podstawowym zasobem 

środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 

oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 

ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach 

szczegółowych. 

Rozumienie 

wypowiedzi ze 

słuchu 

Uczeń na ogół błędnie rozumie wypowiedzi ustne, błędnie określa 

główną myśl tekstu o umiarkowanym stopniu złożoności, 

wypowiadane w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka 

Rozumienie 

wypowiedzi 

pisemnej 

Uczeń zwykle błędnie rozumie wypowiedzi pisemne o 

umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

Tworzenie 

wypowiedzi ustnej  

 

Uczeń z pomocą i na ogół błędnie tworzy proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

Tworzenie 

wypowiedzi 

pisemnej  

Uczeń popełniając liczne błędy tworzy proste, spójne i logiczne, w 

wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych, czasami zakłócając komunikację, 

Reagowanie na 

wypowiedź ustną 

 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i popełnia liczne błędy reagując 

ustnie w typowych, również w typowych sytuacjach, czasami 

zakłócające komunikację. 

Reagowanie na 

wypowiedź pisemną 

 

Uczeń popełnia liczne błędy reagując na sytuacje w formie prostego 

tekstu pisanego w typowych sytuacjach w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych, czasami zakłócając komunikację. 

Przetwarzanie 

wypowiedzi ustnej 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego, popełnia liczne błędy 

językowe w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, 

czasami zakłócając komunikację. 

Przetwarzanie 

wypowiedzi 

pisemnej  

Uczeń bezbłędnie zmienia formę przekazu pisemnego popełniając 

liczne błędy językowe w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych, czasami zakłócając komunikację, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CELE 

KSZTAŁCENIA 
DOPUSZCZAJĄCY 

Znajomość środków 

językowych, 

gramatyka i 

słownictwo 

Uczeń popełnia bardzo liczne błędy, posługuje ograniczonym 

zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację 

pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w 

wymaganiach szczegółowych. 

Rozumienie 

wypowiedzi ze 

słuchu 

Uczeń z dużą trudnością rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym 

stopniu złożoności, wypowiadane w naturalnym tempie, w 

standardowej odmianie języka 

Rozumienie 

wypowiedzi 

pisemnej 

Uczeń z dużą trudnością rozumie wypowiedzi pisemne o 

umiarkowanym stopniu złożoności, w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

Tworzenie 

wypowiedzi ustnej  

 

Uczeń z pomocą nauczyciela, popełnia bardzo liczne błędy tworząc 

proste, spójne i logiczne  wypowiedzi ustne często zakłócające 

komunikację, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

Tworzenie 

wypowiedzi 

pisemnej  

Uczeń popełnia bardzo liczne błędy tworzy proste, spójne i logiczne, 

wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

Reagowanie na 

wypowiedź ustną 

 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i najczęściej popełnię bardzo liczne 

błędnie w wypowiedziach ustnych w typowych sytuacjach, często 

zakłócające komunikację. 

Reagowanie na 

wypowiedź pisemną 

 

Uczeń popełnia bardzo liczne błędy reagując na sytuacje w formie 

prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach w zakresie opisanym 

w wymaganiach szczegółowych, często zakłócając komunikację. 

Przetwarzanie 

wypowiedzi ustnej 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego popełniając bardzo liczne 

błędy, tworzy wypowiedzi często zakłócające komunikację. 

Przetwarzanie 

wypowiedzi 

pisemnej  

Uczeń formę przekazu pisemnego popełniając bardzo liczne w 

zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych, tworzy 

wypowiedzi często zakłócające komunikację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


