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Znajomość
środków
językowych

Rozumienie ze
słuchu

OCENA
NIEDOSTATECZNA
Uczeń nie spełnia
kryteriów na
ocenę
dopuszczającą.

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
- zna nieliczne środki
językowe zawarte w
obowiązującym
materiale nauczania,
stosuje niewielką
część wymaganego
słownictwa i
struktur
gramatycznych w
praktyce językowej.
popełnia liczne błędy
w ich zapisie i
wymowie oraz
liczne błędy
leksykalnogramatyczne.

OCENA
DOSTATECZNA
Uczeń:
zna część
wprowadzonych słów i
wyrażeń, popełnia
sporo błędów w ich
zapisie i wymowie, zna
większość
wprowadzonych
struktur
gramatycznych,
popełnia sporo błędów
leksykalnogramatycznych w
trudniejszych
zadaniach.

Uczeń nie spełnia
kryteriów na
ocenę
dopuszczającą.

Uczeń potrafi:
zrozumieć ogólny
sens w tekstach
słuchanych i
rozmowach na
poziomie
podstawowym,
wydobyć niektóre
informacje,
zrozumieć proste
polecenia
nauczyciela.

Uczeń potrafi:
zrozumieć ogólny sens i
niektóre informacje w
tekstach słuchanych i
rozmowach na
poziomie
podstawowym (w
przypadku 2 - 3
krotnego wysłuchania
tekstu), zrozumieć
proste polecenia
nauczyciela;

OCENA
DOBRA

Uczeń:
zna większość
wprowadzonych
słów i wyrażeń,
zwykle poprawnie je
zapisuje i wymawia,
zna wszystkie
wprowadzone
struktury
gramatyczne
popełnia nieliczne
błędy leksykalnogramatyczne.

Uczeń potrafi:
zrozumieć ogólny
sens i większość
kluczowych
informacji w tekstach
słuchanych i
rozmowach na
poziomie
podstawowym,
wydobyć część
potrzebnych
informacji, zrozumieć
proste polecenia
nauczyciela, jest w

OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń:
zna prawie wszystkie
wprowadzone słowa
i wyrażenia,
poprawnie je
zapisuje i wymawia,
umie ich użyć w
kontekście, zna
wszystkie
wprowadzone
struktury
gramatyczne,
popełnia
sporadyczne błędy
leksykalnogramatyczne, które
zwykle potrafi
samodzielnie
poprawić.
Uczeń:
zrozumieć ogólny
sens i kluczowe
informacje w
tekstach słuchanych i
rozmowach na
poziomie
podstawowym,
zrozumieć polecenia
nauczyciela, bardzo
dobrze określa sens
rozmowy,
wyodrębnia zadane
informacje, śledzi

OCENA
CELUJĄCA
Uczeń
charakteryzuje się
wysoką autonomią
w uczeniu się,
wyjątkowo
staranny,
systematyczny,
tolerancyjny,
umiejący
rozwiązywać
problemy,
wykazujący się
szczególnie wysoką
aktywnością i
kreatywnością na
forum klasy. W
bardzo wysokim
stopniu opanował
wiedzę i
umiejętności
określone
programem
nauczania i
wykazuje się
ponadprzeciętnym
zainteresowaniem
przedmiotem

stanie określić ogólny
sens wypowiedzi,
wyodrębnia
kluczowe
wypowiedzi,
rozpoznaje poznane
słownictwo;

fabułę komunikatu i
udziela odpowiedzi
na pytania
nauczyciela, zwykle
potrafi uzasadnić
swoje odpowiedzi.

Tworzenie
wypowiedzi
ustnych

Uczeń nie spełnia
kryteriów na
ocenę
dopuszczającą.

Uczeń potrafi:
posługiwać się
językiem
niepoprawnym,
popełniając dużo
błędów, wyrażać
niektóre myśli,
omawiać tematy
codzienne,
posługując się
bardzo
ograniczonym
słownictwem, bywa
niekomunikatywny,
odtwarza wyuczone
zwroty
komunikacyjne,
tempo wypowiedzi
jest wolne, buduje
proste zdania, a w
wypowiedzi
pojawiają się błędy
intonacyjne i w
akcencie .

Uczeń potrafi:
posługiwać się
częściowo poprawnym
językiem, popełniając
dużo błędów, ale jest
komunikatywny;
wyrażać myśli
omawiając tematy
codzienne i niekiedy
abstrakcyjne,
poprawnie buduje
komunikaty stosując
poznane zwroty i stara
się budować własne w
ramach relacjonowania
i udzielania informacji.
.

Uczeń potrafi:
mówić spójnie,
posługiwać się dość
poprawnym
językiem, popełniając
zauważalne błędy,
wyrażać myśli i idee
omawiając tematy
codzienne i niektóre
abstrakcyjne,
uzasadniać swoje
opinie, popełnia
drobne błędy w
intonacji i akcencie
nie powodujące
zakłóceń w
komunikacie, w
znanych sytuacjach
reaguje w poprawny
sposób;

Uczeń potrafi:
mówić spójnie i
płynnie używając
poprawnej intonacji
i wymowy do
wyrażenia struktur
gramatyczno leksykalnych na
poziomie
podstawowym,
posługiwać się
poprawnym
językiem,
popełniając niewiele
błędów, wyrażać
myśli i idee w
sposób naturalny
omawiając tematy
codzienne i
abstrakcyjne,
uzasadniać swoje
opinie, akcentuje i
intonuje poprawnie,
tempo wypowiedzi
jest zbliżone do
naturalnego

Rozumienie
tekstu czytanego

Uczeń nie spełnia
kryteriów na

Uczeń potrafi:
czytać teksty

Uczeń potrafi:
czytać teksty

Uczeń potrafi:
czytać dość płynnie

Uczeń potrafi:
czytać płynnie teksty

ocenę
dopuszczającą.

preparowane,
popełniając dużo
błędów, zrozumieć
niektóre zdania
czytanych tekstów, w
niewielkim stopniu
wykorzystać
informacje zawarte
w tekście, rozumie
tekst linearnie,
wymaga pomocy
przy wyjaśnianiu
nowych słów oraz
przy wyszukiwaniu
informacji.

preparowane,
popełniając dużo
błędów, zrozumieć
ogólny sens czytanych
tekstów oraz
częściowo
wypowiadać się na ten
temat, rozumie sens
tekstu, rozgranicza
informację główną od
drugorzędnych;

Pisanie

Uczeń nie spełnia
kryteriów na
ocenę
dopuszczającą.

Uczeń potrafi:
pisać proste teksty
użytkowe, używając
w większości
niepoprawnego
języka na poziomie
podstawowym,
używać
nieprawidłowej
pisowni, odtwarza
formę komunikatu, a
jej styl nie zawsze
jest zgodny z formą;

uczeń potrafi: pisać
proste teksty
użytkowe używając
języka na poziomie
podstawowym, dość
spójnie organizować
tekst, samodzielna
wypowiedź ma pewne
braki, pojawiają się
błędy stylistyczne i
logiczne ale komunikat
jest zrozumiały i
stosowny do formy.

Inne kryteria

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

teksty preparowane
z odpowiednią
wymową, zrozumieć
sens czytanych
tekstów oraz
wypowiadać się na
ten temat;

preparowane z
odpowiednią
wymową i intonacją,
zrozumieć sens
czytanych tekstów
oraz wypowiadać się
na tematy zawarte w
tekście, rozpoznaje i
rozróżnia jednostki
leksykalne i
gramatyczne,
nieznane wyrazy
tłumaczy na
podstawie kontekstu,
wyszukuje
informacje
szczegółowe.
Uczeń potrafi:
Uczeń potrafi:
pisać teksty
pisać teksty
używając języka na
używając
poziomie
przerobionego
podstawowym, dość słownictwa i
spójnie i logicznie
struktur
organizować tekst,
gramatycznych,
używać dość
spójnie i logicznie
poprawnej pisowni, organizować tekst,
tworzy samodzielne używać poprawnej
wypowiedzi w
pisowni, tekst jest
sposób logiczny i
logiczny i spójny, a
spójny,
sporadyczne błędy
wykorzystuje
nie zakłócają
poznane
rozumienia tekstu.
słownictwo i
gramatykę, jednak
robi pewne błędy,
styl zgodny z formą.
Uczeń:

Uczeń:

zwykle nie okazuje
zainteresowania
przedmiotem,
zwykle nie jest
aktywny na lekcji,
zwykle nie jest
przygotowany do
zajęć, zwykle nie
odrabia pracy
domowej, zalicza
testy na mniej niż
50%.

Nie okazuje
zainteresowania
przedmiotem, rzadko
jest aktywny na lekcji,
często nie jest
przygotowany do
zajęć,
często nie odrabia
pracy domowej,
zalicza testy na
minimum 50%.

czasami okazuje
zainteresowanie
przedmiotem, czasami
jest aktywny na lekcji,
zwykle jest
przygotowany do zajęć,
zwykle odrabia pracę
domową, zalicza testy
na minimum 60%.

okazuje
zainteresowanie
przedmiotem, jest
aktywny na lekcji,
zwykle jest
przygotowany do
zajęć, regularnie
odrabia pracę
domową, zalicza
testy na minimum
75%.

okazuje duże
zainteresowanie
przedmiotem, jest
bardzo aktywny na
lekcji, jest zawsze
przygotowany do
zajęć, regularnie
odrabia pracę
domową, zalicza
testy na minimum
90%.

