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CELE KSZTAŁCENIA  WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ 
1.Znajomość środków 

językowych: Gramatyka i 

słownictwo 

Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo w danym rozdziale. 

Bezbłędnie posługuje się strukturami gramatycznymi, czasami 

gramatycznymi w danym rozdziale.  

2.Rozumienie wypowiedzi ze 

słuchu 

 

Uczeń bezbłędnie rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: 

instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy), artykułowane wyraźnie, w 

standardowej odmianie języka. Określa myśl główną oraz znajduje w tekście 

informacje. Bezbłędnie dobiera informacje do zdań. 

3.Rozumienie wypowiedzi 

pisemnej. 

Uczeń bezbłędnie znajduje określone informacje w tekstach dotyczących 

danego tematu. Uczeń z łatwością rozumie różne wypowiedzi pisemne (np.: 

napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, 

rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne. 
Z łatwością określa główną myśl tekstu lub poszczególnych części tekstu. 

4.Tworzenie wypowiedzi 

ustnej – Opis ludzi, miejsc, 

czynności 

Uczeń tworzy krótkie, proste, bezbłędne wypowiedzi ustne: w sposób płynny 

opisuje relacje i różne osoby, stosując bogate, zróżnicowane słownictwo oraz 

struktury gramatyczne, Płynnie, w sposób naturalny, opisuje ilustracje, 

miejsca oraz czynności. 

5.Tworzenie wypowiedzi 

ustnej – wyrażanie opinii 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na zadany temat, 

wypowiedź zawiera kilka aspektów. 

Uczeń nie popełnia błędów. 

6.Reagowanie ustne – 

udzielanie i  

wyrażanie opinii, pytanie o 

opinię 

Uczeń bezbłędnie reaguje ustnie, w typowych sytuacjach: w sposób płynny, 

stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając błędów, wyraża i 

uzasadnia swoją opinię. 

Uczeń potrafi także pytać o opinię na zadany wcześniej temat. 

7.Reagowanie na wypowiedzi 

– udzielanie i uzyskiwanie 

informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela informacji i prosi o informacje w danej 

sytuacji, Udzielane odpowiedzi oraz zadawane pytania są bezbłędne 

językowo. 

8.Tworzenie wypowiedzi 

pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np.: e-mail, 

wiadomość, list prywatny i prosty list formalny) w typowych sytuacjach: 

Uczeń stosuje urozmaicone słownictwo, gramatykę oraz właściwą formę i 

styl wypowiedzi. 

 

CELE KSZTAŁCENIA  WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ 
1.Znajomość środków 

językowych: 

Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z danej partii materiału. 

Niemal bezbłędnie posługuje się gramatyką danego rozdziału lub partii 

materiału. Poprawnie stosuje czasy gramatyczne danego rozdziału lub 

wybranej partii materiału. 

2.Rozumienie wypowiedzi ze 

słuchu 

 

Uczeń prawie bezbłędnie rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi 

(np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy), artykułowane wyraźnie, 

w standardowej odmianie języka. Określa myśl główną tekstu oraz znajduje 

wymagane informacje w tekście, nie popełniając większych błędów;  

Poprawnie dobiera informacje do zdań. 

3.Rozumienie wypowiedzi 

pisemnej 

 

Uczeń niemal bezbłędnie znajduje określone informacje w tekstach. Uczeń 

prawie bezbłędnie rozumie proste wypowiedzi pisemne (np.: napisy informacyjne, 

listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje 
obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne). 
Z łatwością określa główną myśl tekstu lub poszczególnych części tekstu; 



4.Tworzenie wypowiedzi 

ustnej – Opis ludzi, miejsc, 

czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje relacje i różne osoby, stosując urozmaicone 

słownictwo i poprawne struktury gramatyczne, w sposób płynny opisuje 

ilustracje przedstawiające różne osoby. Płynnie, w sposób prawie bezbłędny, 

opisuje ilustracje, miejsca oraz czynności. 

5.Tworzenie wypowiedzi 

ustnej – wyrażanie opinii 

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na zadany temat 

Nie popełnia większych błędów leksykalnych, lub gramatycznych. 

6.Reagowanie ustne – 

udzielanie i  

wyrażanie opinii, pytanie o 

opinię 

Uczeń prawie bezbłędnie reaguje ustnie, w typowych sytuacjach: w sposób 

najczęściej płynny, stosując urozmaicone słownictwo i nie popełniając 

większych błędów, wyraża i uzasadnia swoją opinię, a także pyta o opinię na 

zadany temat. 

7.Reagowanie na wypowiedzi 

– udzielanie i uzyskiwanie 

informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela informacji i prosi o informacje związane z 

zadanym tematem Nieznaczne popełnione błędy językowe nie zakłócają 

komunikacji. 

8.Tworzenie wypowiedzi 

pisemnej. 

 

Uczeń prawie bezbłędnie, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np.: e-

mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny) Uczeń pisze 

wiadomość nie popełniając większych błędów i stosując urozmaicone 

słownictwo oraz właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

CELE KSZTAŁCENIA  WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ 
1.Znajomość środków 

językowych: 

Gramatyka i słownictwo 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, stosuje poznane słownictwo z danego 

rozdziału lub partii materiału. Na ogół poprawnie posługuje się gramatyką 

określonego rozdziału lub rozdziałów. W miarę poprawnie stosuje czasy 

gramatyczne danego rozdziału lub danej partii materiału. Stosując gramatykę 

popełnia nieliczne błędy 

2.Rozumienie wypowiedzi ze 

słuchu 

 

Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np.: instrukcje, 

komunikaty, ogłoszenia, rozmowy), artykułowane wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka, określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje 

dotyczące danego tematu nagrania, opisane w nagraniu popełniając nieliczne 

błędy; Na ogół poprawnie dobiera informacje do zdań. 

3.Rozumienie wypowiedzi 

pisemnej 

 

Uczeń znajduje określone informacje w tekstach dotyczących danych 

zagadnień, popełniając nieliczne błędy; określa główną myśl tekstu lub 

poszczególnych części tekstu; Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne. 

4.Tworzenie wypowiedzi 

ustnej – Opis ludzi, miejsc, 

czynności 

 

Uczeń tworzy krótkie, proste, wypowiedzi ustne: w sposób dość płynny opisuje 

relacje i różne osoby, stosując poznane słownictwo oraz struktury 

gramatyczne, W miarę poprawnie opisuje ilustracje, miejsca oraz czynności, 

popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 

5.Tworzenie wypowiedzi 

ustnej – wyrażanie opinii 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na zadany temat popełniając błędy 

językowe, na ogół nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

6.Reagowanie ustne – 

udzielanie i wyrażanie opinii, 

pytanie o opinię 

Uczeń reaguje ustnie, w typowych sytuacjach: wyraża i uzasadnia swoją 

opinię, a także pyta o opinię na zadany temat; nieliczne popełnione błędy 

językowe na ogół nie zakłócają komunikacji. 

7.Reagowanie na wypowiedzi 

– udzielanie i uzyskiwanie 

informacji 

Uczeń udziela informacji i prosi o informacje związane z danym tematem 

lub tematami, popełniając nieliczne błędy językowe, które na ogół nie 

zakłócają komunikacji. 

8.Tworzenie wypowiedzi 

pisemnej 

 

 

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, pisze tekst na zadany 

temat, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na 

zrozumienie wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą formę i styl 

wypowiedzi. 

 

 

 

 

 



 

CELE KSZTAŁCENIA  WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ 
1.Znajomość środków 

językowych: 

Gramatyka i słownictwo 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje poznane słownictwo, 

Nie zawsze poprawnie posługuje się gramatyką, czasami popełniając liczne 

błędy. 

2.Rozumienie wypowiedzi ze 

słuchu 

 

Uczeń z pewną trudnością rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi 

(np.: instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy), artykułowane wyraźnie, 

w standardowej odmianie języka 

Z pewną trudnością określa myśl główną oraz znajduje w tekście informacje 

na dany temat, popełniając dość liczne błędy; dobierając informacje do zdań 

lub paragrafów popełnia liczne błędy. 

3.Rozumienie wypowiedzi 

pisemnej 

 

Uczeń z pewną trudnością rozumie proste wypowiedzi pisemne: znajduje 

określone informacje w tekstach dotyczących wybranego tematu, popełniając 

liczne błędy; Nie zawsze poprawnie określa myśl główną tekstu lub 

poszczególnych części tekstu.  

4.Tworzenie wypowiedzi 

ustnej – Opis ludzi, miejsc, 

czynności 

 

Uczeń z pewną trudnością tworzy krótkie, proste, wypowiedzi ustne opisuje 

relacje i różne osoby, stosując mało urozmaicone słownictwo ,stosując 

ograniczony zakres słownictwa i popełniając liczne błędy językowe 

częściowo zakłócające komunikację. 

5.Tworzenie wypowiedzi 

ustnej – wyrażanie opinii. 

Uczeń udziela informacji i prosi o informacje związane z danym tematem 

popełniając liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają komunikację. 

6.Reagowanie ustne – 

udzielanie i  

wyrażanie opinii, pytanie o 

opinię 

Uczeń z pewną trudnością reaguje ustnie, w typowych sytuacjach: Uczeń 

wyraża swoją opinię na wybrany temat lub tematy. Uczeń popełnia błędy 

językowe, które w pewnym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

7.Reagowanie na wypowiedzi 

– udzielanie i uzyskiwanie 

informacji 

Uczeń udziela informacji i prosi o informacje związane z wybranym tematem 

lub tematami, popełniając liczne błędy językowe, które częściowo zakłócają 

komunikację. 

8.Tworzenie wypowiedzi 

pisemnej 

 

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, pisze tekst na zadany temat 

popełniając błędy językowe, które częściowo wpływają na zrozumienie 

wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

 

CELE KSZTAŁCENIA  WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ 
1.Znajomość środków 

językowych: 

Gramatyka i słownictwo 

Uczeń, posługuje się bardzo ograniczonym zakresem słownictwa z danego 

rozdziału lub rozdziałów. 

Popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu danej gramatyki 

i/ lub czasów, popełniając bardzo liczne błędy 

2.Rozumienie wypowiedzi ze 

słuchu 

 

Uczeń z trudnością rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi. 

Z trudnością określa myśl główną oraz z trudem znajduje w tekście 

informacje dotyczące wybranego tematu lub tematów. Popełnia przy tym 

liczne błędy;  

Dobierając informacje zdań, popełnia bardzo liczne błędy 

3.Rozumienie wypowiedzi 

pisemnej 

 

Uczeń z dużą trudnością rozumie proste wypowiedzi pisemne: z trudnością 

znajduje określone informacje w tekstach dotyczących danego zagadnienia, 

popełniając bardzo liczne błędy;  

Z trudnością określa myśl główną tekstu lub poszczególnych części tekstu. 

4.Tworzenie wypowiedzi 

ustnej – Opis ludzi, miejsc, 

czynności 

 

Uczeń z dużą trudnością tworzy krótkie, wypowiedzi ustne: opisuje relacje i 

różne osoby, miejsca oraz czynności stosując bardzo ograniczoną ilość słów 

i wyrażeń, popełniając liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.  

5.Tworzenie wypowiedzi 

ustnej – wyrażanie opinii 

 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na zadany temat popełniając liczne 

błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 



6.Reagowanie ustne – 

udzielanie i  

wyrażanie opinii, pytanie o 

opinię 

Uczeń z dużą trudnością reaguje ustnie, w typowych sytuacjach: Uczeń 

nieudolnie wyraża swoją opinię, a także nieudolnie pyta o opinię na wybrany 

temat lub tematy. Popełnia liczne błędy językowe, które znacznie zakłócają 

komunikację. 

7.Reagowanie na wypowiedzi 

– udzielanie i uzyskiwanie 

informacji 

 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i prosi o informacje związane z 

określonym tematem. 

Popełnia liczne błędy językowe, które w znacznym stopniu zakłócają 

komunikację 

8.Tworzenie wypowiedzi 

pisemnej 

 

 

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, pisze tekst na zadany 

temat popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na 

zrozumienie wypowiedzi;  

Nie zachowuje właściwej formy i stylu. 

 

 

 

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

 - test z danego rozdziału 

- kartkówka (z gramatyki i słownictwa, umiejętności słuchania i czytania) 

- wypowiedź pisemna 

- wypowiedź ustna 

- odpowiedź ustna lub pisemna z 3 ostatnich lekcji 

-sprawdzenia zadania domowego z uwzględnieniem opanowania wiadomości i umiejętności określonych w zadaniu 

w formie ustnej lub pisemnej. 
 


