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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), art. 44b. 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373). 

 

 Statut  Liceum Ogólnokształcącego Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 

 

 Rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia z dnia           

30 stycznia 2018 r. 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (dotyczy liceum 3-letniego, które trwa do 2022 roku). 

 

 

I SPOSOBY I CELE OCENIANIA 

Ocenianie ma służyć zróżnicowaniu oraz uporządkowaniu uczniów zgodnie z pewną skalą (ocena klasyfikacyjna) oraz 

monitorowaniu jego postępów i określeniu indywidualnych potrzeb (ocena diagnostyczna). Powinno ono wspierać 

szkolną karierę uczniów i ich motywować. Ma służyć również upowszechnianiu osiągnięć uczniów i ewaluacji 

programów nauczania (ocena efektywności różnych modeli kształcenia). 

Polega ono na odnotowaniu za pomocą umownego symbolu (cyfra, znak graficzny, liczba procentowa np.) rozwoju i 

postępów ucznia. Jest to proces gromadzenia o uczniu informacji nauczaniu języka obcego, podobnie jak w nauczaniu 

innych przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie podlegają ocenianiu bieżącemu, okresowemu oraz sumującemu. 

Ocenianie bieżące : 

- dostarcza informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach 

 w zakresie nauczanego języka w ciągu semestru, 

- pomaga uczniowi rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe strony oraz daje mu jasne wskazówki, nad czym 

powinien więcej pracować, 

- pozwala rodzicom lub opiekunom otrzymać  informacje o postępach dziecka,  a także wskazać sposoby poprawy 

ewentualnych braków, 

- daje nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, 

prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

Ocenianie okresowe: 

- podsumowuje rozwój ucznia, jego aktywność i osiągnięcia po krótkim okresie nauki, 

- ma zmobilizować ucznia do systematycznej pracy, 

-  przekazuje uczniowi, rodzicom / opiekunom i nauczycielowi obraz postępów w nauczanym języku po pewnym 

okresie realizacji programu nauczania. 

Ocenianie sumujące: 

- odzwierciedla umiejętności i wiedzę ucznia po pół roku jego pracy oraz na koniec roku, 

- klasyfikuje ucznia, 
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- daje informacje nadzorowi o efektach pracy ucznia i nauczyciela. 

Ocenianie kształtujące: 

każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzja oraz komentarzem ustnym lub pisemnym, 

zawierającym cztery elementy: 

a)wyszczególnienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b)odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy 

oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić prace, 

d) wskazanie uczniowi w jaki sposób powinien pracować dalej. 

 

II Wymagania edukacyjne dla języka obcego zgodne z nową Podstawą Programową kształcenia ogólnego 

     Za podstawowy cel kształcenia językowego przyjęto w PP umiejętność skutecznego porozumiewania się w 

języku obcym, w mowie i w piśmie. Nacisk położony jest więc na umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów 

komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym. 

Ważnym punktem odniesienia w formułowaniu wymagań ogólnych i szczegółowych dla uczących się języka obcego 

były zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczące rozwijana kompetencji kluczowych w uczeniu 

się przez całe życie. Oprócz kompetencji porozumiewania się w językach obcych, wymagania zawarte w tekście 

podstawy doskonalą też inne kompetencje kluczowe, np. umiejętność uczenia się, kompetencje informatyczne, 

społeczne i obywatelskie czy świadomość i ekspresję kulturalną. Ponadto, jednym z ważnych założeń opisu wymagań 

nauczania języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych było stworzenie dokumentu nawiązującego do 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment) opracowanego w Radzie Europy. Dokument 

ten określa sześciostopniowy system poziomów biegłości w zakresie 

poszczególnych umiejętności językowych pozwalający na stosowanie powszechnie akceptowanego standardu 

pomiaru (A1, A2 – poziom podstawowy; B1, B2 – poziom samodzielności; C1, C2 – poziom biegłości). 

Opisy umiejętności zawarte w wymaganiach szczegółowych w dużej mierze powtarzają się  

z poziomu na poziom. Jednak przechodząc z jednego poziomu na drugi, w miarę poszerzania się zakresu środków 

językowych, uczeń jest w stanie realizować te wymagania w sposób coraz bardziej złożony. 

Rosnący poziom trudności i złożoności wymagań wobec ucznia odzwierciedlony jest 

 w zmieniających się elementach opisu dla poszczególnych etapów i poziomów, np. w typach i stopniu trudności 

tekstów do czytania, słuchania i pisania, w złożoności sytuacji komunikacyjnych, z którymi uczeń ma sobie poradzić, 

oraz w wymaganym zasobie środków językowych. 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego jest wspólna dla wszystkich 

języków obcych nowożytnych. 

Każdy uczeń 4-letniego liceum ogólnokształcącego obowiązkowo uczy się dwóch języków obcych nowożytnych. 

Dodatkowo przewidziano również możliwość nauczania języka obcego nowożytnego (pierwszego albo drugiego) w 

zwiększonej liczbie godzin w oddziałach lub szkołach dwujęzycznych4). Ze względu na powyższe stworzonych 

zostało kilka wariantów podstawy programowej kształcenia ogólnego odpowiadających sytuacjom wynikającym z 

rozpoczynania lub kontynuacji nauki danego języka obcego nowożytnego w I klasie szkoły ponadpodstawowej, z 

zastrzeżeniem że zasadą powinno stać się zapewnienie uczniowi możliwości kontynuacji nauki tego samego języka 
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obcego nowożytnego jako pierwszego na wszystkich etapach edukacyjnych, tj. od I klasy szkoły podstawowej do 

ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (czyli przez 12 albo 13 lat). 

Poszczególne warianty podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego i technikum oznaczone zostały 

symbolem, na który składają się: 

1) oznaczenie etapu edukacyjnego (cyfra rzymska – III); 

2) oznaczenie języka nauczanego jako pierwszy albo drugi (cyfra arabska – 1. albo 2.) lub 

3) oznaczenie poziomu nauczania (0 – dla rozpoczynających naukę, P – dla osób kontynuujących naukę ze 

szkoły podstawowej, realizujących kształcenie w zakresie podstawowym, R – dla osób kontynuujących 

naukę ze szkoły podstawowej, realizujących kształcenie w zakresie rozszerzonym, DJ – dla uczniów szkół 

lub oddziałów dwujęzycznych) 

Etap edukacyjny 

Język obcy 

nowożytny 

nauczany jako 

Wariant 

podstawy 

programowej 

Opis 
Nawiązanie do 

poziomu ESOKJ 

trzeci 

(szkoła 

ponadpodstawowa: 

liceum 

ogólnokształcące, 

technikum)      

pierwszy   

III.1.P 

kontynuacja 1. języka 

obcego nowożytnego ze 

szkoły podstawowej – 

kształcenie w zakresie 

podstawowym 

 B1+ (B2 w zakresie 

rozumienia 

wypowiedzi) 

III.1.R 

kontynuacja 1. języka 

obcego nowożytnego ze 

szkoły podstawowej – 

kształcenie w zakresie 

rozszerzonym 

B2+ (C1 w zakresie 

rozumienia 

wypowiedzi)  

drugi  

III.2.0. 

2. język obcy nowożytny 

od początku w klasie I 

liceum ogólnokształcącego 

lub technikum 

 A2 

III.2. 

kontynuacja 2. języka 

obcego nowożytnego ze 

szkoły podstawowej 

A2+ 

pierwszy albo 

drugi  
III.DJ 

kontynuacja 1. albo 2. 

języka obcego 

nowożytnego ze szkoły 

podstawowej 

ALBO 

od początku w klasie I 

liceum ogólnokształcącego 

dwujęzycznego, technikum 

dwujęzycznego lub w 

oddziale dwujęzycznym 

w liceum 

ogólnokształcącym lub 

technikum 

ALBO 

kontynuacja z klasy 

wstępnej 

C1+ (C2 w zakresie 

rozumienia wypowiedzi 
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W 3-letnim liceum ogólnokształcącym każdy uczeń ma jeden język obcy wiodący, którego uczy się przez trzy lata, 

natomiast drugi język obcy obowiązuje ucznia tylko w klasie 1, a ocena z tego przedmiotu widnieje na świadectwie 

maturalnym. 

Oznaczenia poziomu języków dla liceum 3 -letniego: 

1) IV.0 – język obcy prowadzony od podstaw 

2) IV. 1 p. – język obcy prowadzony w kontynuacji na poziomie podstawowym 

3) IV. 1r – język obcy prowadzony w kontynuacji na poziomie rozszerzonym 

III  Ogólne zasady oceniania osiągnięć ucznia 

1. Każdy uczeń jest  oceniany  w zakresie 4 podstawowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, 

rozumienie ze słuchu.  

2. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, a także przynosić na zajęcia lekcyjne podręcznik. 

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru  liczbę ocen o jedną więcej niż liczba godzin lekcyjnych. 

4. Za różne formy aktywności na lekcjach stawiane mogą być plusy, za niewykonane zadania - minusy. Trzy plusy – 

mogą być zamienione na ocenę bardzo dobrą, trzy minusy - niedostateczną. Nauczyciel może też wybrać inny sposób 

nagrodzenia / ukarania ucznia. 

5.Przy ocenach cząstkowych stosowany może być znak plus, gdy uczeń spełnia wszystkie wymagania niezbędne do 

uzyskania oceny niższej oraz niektóre niezbędne do uzyskania oceny wyższej. 

6. Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu. W przypadku nieobecności ucznia,  ma on obowiązek napisania 

sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Termin sprawdzianu ustalany jest przez nauczyciela w 

porozumieniu z uczniem. Uczeń powinien poprawiać sprawdzian na konsultacjach, o których nauczyciel wcześniej 

poinformuje, a nie na lekcji, ponieważ dezorganizuje to pracę  na lekcji. Czas napisania może ulec wydłużeniu, tylko 

w przypadku wyjazdu ucznia na mistrzostwa, zawody sportowe, zgrupowania. Ważne jest, aby po powrocie uczeń 

skonsultował się z nauczycielem i ustalił termin nadrobienia zakresu materiału.  

W przypadku nieobecności ucznia każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z 

nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „n”; po upływie dwóch 

tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, 

nauczyciel wpisuje w miejsce „n’ ocenę niedostateczną. 

7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania 

poprawionych prac, w terminie ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu  z uczniem. Do poprawy uczeń może  

przystąpić tylko raz. Ocena z poprawy wpisywana jest w miejsce dotychczasowej, chyba że uzyskana ocena jest niższa 

lub taka sama jak poprzednia. 

8. Krótkie sprawdziany (kartkówki) obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji (chyba że nauczyciel poda szerszy 

zakres materiału). Kartkówki są zapowiedziane, a uzyskane oceny nie podlegają poprawie. Poprawiona ocena ze 

sprawdzianu wpisywana jest w miejsce oceny niedostatecznej. 

9.Sprawdziany i kartkówki są oceniane zgodnie z wymaganą ilością procentową na daną ocenę. 

10.  W ciągu jednego tygodnia uczeń nie powinien pisać więcej niż trzech prac klasowych lub sprawdzianów z 

materiału z obszerniejszego niż 3 lekcje. Zasada ta nie dotyczy międzyklasowych grup  językowych. Uczeń musi się 

liczyć z możliwością pisania jednej dodatkowej pracy z języka obcego. 

11. Dopuszcza się stosowanie parafki w przypadku, kiedy nauczyciel nie sprawdza zawartości merytorycznej zadania, 

a jedynie jego wykonanie.  

Sposób wystawiania oceny w przeliczeniu na procenty 

0-39 %  - niedostateczny 
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40- 54 % - dopuszczający 

55- 69 % - dostateczny 

70- 84 % - dobry 

85- 97 % - bardzo dobry 

98- 100 % - celujący (w przypadku spraedzianów) 

 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 

6 cel 6 

5+ bdb+ 5+ 

5 bdb 5 

4+ db+ 4+ 

4 db 4 

3+ dst+ 3+ 

3 dst 3 

2+ dop+ 2+ 

2 dop 2 

1+ ndst+ 1+ 

1 ndst 1 

 

 

W przypadku uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych, nauczyciel zobowiązany jest do dostosowania 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

1) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno- -terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w 

sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia i przepisów w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - 

na podstawie tej opinii 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a) i b), który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

3) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w 

uczeniu się może być wydana uczniowi na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia. 
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12.  Uczeń nie ma możliwości poprawienia ocen później niż 7 dni przed klasyfikacją. 

13. a) Uczeń ma prawo dwa razy  w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych 

sprawdzianów i kartkówek). Nieprzygotowanie oznacza brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu lub brak pracy 

domowej. Nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji przy sprawdzaniu obecności, nie oznacza to jednak braku 

aktywności ucznia na lekcji. 

b) skróty w dzienniku:  

np. – nieprzygotowanie 

n- nieobecność 

14. Stopień na koniec roku szkolnego ustala się na podstawie ocen uzyskanych z I i II semestru. 

15.  a) Klasyfikowanie semestralne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w tygodniu 

poprzedzającym ferie zimowe lub w innym terminie ustalonym podczas sierpniowej rady pedagogicznej. Klasyfikację 

końcowo roczną przeprowadza się w terminie wskazanym przez MEN. Dyrektor określa odrębnym zarządzeniem 

ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych i rocznym nie później niż na trzy dni przed terminem 

klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

b) W wymaganym przez status terminie przed klasyfikacją końcoworoczną nauczyciele wystawiają uczniom 

proponowane oceny (zapis w dzienniku elektronicznym). Do swojej propozycji oceny nauczyciel ma prawo dopisać 

znak ‘+’. Postawienie znaku „+” przy proponowanej ocenie stanowi dla ucznia i rodziców informację, iż wiadomości 

ucznia i jego postawa na zajęciach stwarzają możliwość ubiegania się o wyższą od proponowanej ocenę końcowo 

roczną. 

 

Ocena proponowana może ulec podwyższeniu jeżeli: 

- przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności i uzyskał oceny pozytywne 

- co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub jest od niej 

wyższa, 

-  frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby), 

-  usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

-  skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji indywidualnych . 

 

c) Ocenę klasyfikacyjną semestralną ustala nauczyciel prowadzący na podstawie ocen cząstkowych ucznia i 

ewentualnie wyznaczonych mu egzaminów. Ocenę końcoworoczną ustala nauczyciel prowadzący, uwzględniając 

osiągnięcia i zaangażowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego nauki. Uczeń otrzymuje ocenę pozytywną na 

koniec semestru lub roku tylko w przypadku uzyskania co najmniej 50% ocen pozytywnych ze sprawdzianów wagi 5. 

d) W razie uzyskania oceny niedostatecznej za 1 semestr uczeń ma obowiązek poprawić ocenę. Nauczyciel 

przedstawia uczniowi zakres materiału oraz formę sprawdzenia wiedzy. Wraz z uczniem ustala termin przystąpienia 

do sprawdzianu.  

16. Uczeń zgłasza wolę poprawienia przewidywalnej oceny klasyfikacyjnej w ciągu trzech dni od uzyskania o niej 

informacji. 

17. Poprawa przewidywanej oceny klasyfikacyjnej obejmuje materiał leksykalno – gramatyczny z całego semestru, a 

oceny rocznej materiał z całego roku szkolnego i ma formę 60-90 minutowego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzian 

ten odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż na 7 dni przed terminem wystawienia 

oceny semestralnej lub rocznej.  
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18. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy składa sie z dwóch części: sprawdzianu pisemnego i odpowiedzi ustnej i 

obejmuje materiał leksykalno – gramatyczny z całego semestru lub roku szkolnego. Sposób wystawiania oceny – taki 

jak przy sprawdzianach. 

19. Nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie i oddanie prac pisemnych.  

20. Każdy uczeń ma prawo skorzystać  z pomocy nauczyciela. Nauczyciel wspólnie z uczniem ustala zakres pomocy 

oraz czas i miejsce konsultacji. 

 

 

IV  Sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz ich krótki opis 

1) prace pisemne: 

a) prace klasowe, sprawdziany, testy obejmujące większą partię materiału niż trzy ostatnie tematy realizowane na 

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach; muszą być zapowiedziane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, termin 

powinien być odnotowany w dzienniku elektronicznym, (waga 5) 

b) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich 

lekcjach; nie musi być zapowiadana; (waga 3) 

c) sprawdzian diagnostyczny obejmujący większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem; termin powinien być odnotowany w dzienniku elektronicznym, (waga 5) 

d) referaty, prezentacje, prace literackie w postaci długich i krótkich form wypowiedzi (waga 3) 

e) próbny egzamin zewnętrzny ustny i pisemny (waga 5) - do dziennika wpisuje się procentowy wynik ucznia oraz 

ocenę uzyskaną na podstawie skali procentowej dla języka obcego 

2) praca i aktywność na lekcji, (waga 2) 

3) wypowiedzi ustne : (waga 3) 

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

b) wystąpienia (prezentacje), 

4) prace projektowe, (waga 3) 

5) praca domowa, (waga 2) 

6) aktywność poza lekcjami, np. udział w konkursach, zawodach, zajęciach pozalekcyjnych, (waga 3) 

 

1. Sprawdziany leksykalno - gramatyczne 

Każdy sprawdzian powinien być tak skonstruowany, żeby sprawdzał stopień opanowania treści kształcenia zawartych 

w danym rozdziale. Zgodnie z ustaleniami w WZO, o sprawdzianie uczniowie powiadamiani są przynajmniej tydzień 

wcześniej, a termin odnotowany jest w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel jest zobowiązany do dokładnego 

przedstawienia zakresu materiału. Nieprzygotowanie do sprawdzianu przyjmowane jest jedynie w przypadku dłuższej 

choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców lub wychowawcę. 

W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, uczeń ma prawo poprawić ocenę 

jednokrotnie w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie stawi się w terminie wcześniej omówionym z 

nauczycielem, automatycznie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

2. Kartkówki 

Obejmują materiał leksykalno-gramatyczny z ostatniej lub trzech ostatnich lekcji. Ich ilość i zasadność ustala 

nauczyciel. Kartkówki są zapowiedziane i zapisane w dzienniku. Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału 

obowiązujący na kartkówce. Ocena uzyskana na kartkówce nie podlega poprawie. 
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3. Aktywność na lekcji 

Uczniowie wykazujący się dużą aktywnością na lekcji (udział w dyskusji, współpraca z nauczycielem, innymi 

uczniami np. podczas pracy w grupach) nagradzani są plusami. Ilość 3 plusów decyduje o wystawieniu oceny bardzo 

dobrej. 

4 Odpowiedź ustna / Sprawdzian ustny – do niej  zaliczamy następujące formy wypowiedzi: 

a) rozmowa wstępna -  jest to krótka rozgrzewka językowa. Pytania dotyczą różnych obszarów leksykalnych.  

b)Opis ilustracji oraz odpowiedzi na 3 pytania 

Zadanie polega na opisaniu ilustracji i udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania postawione przez nauczyciela. Dotyczą 

one z reguły tematyki opisywanego zdjęcia. Nauczyciel wraz z uczniami ćwiczy opisy ilustracji, które są związane z 

realizowanym obszarem tematycznym.  

c)Rozmowa z odgrywaniem roli – uczeń  nawiązuje do czterech elementów przedstawionych w zadaniu , rozwija je 

oraz odpowiednio reaguje na wypowiedzi rozmówcy 

d) Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego 

Uczeń wybiera jeden spośród dwóch lub trzech elementów przedstawionych w materiale stymulującym (zdjęcia, 

plakaty rysunki), a następnie uzasadnia swój wybór. Uczeń powinien również uargumentować powód wyeliminowania 

elementów najmniej pasujących do realizacji zadania. Następnie uczeń udziela odpowiedzi na dwa pytania, które są 

wprawdzie związane z tematyką materiału stymulującego, ale muszą dotyczyć bezpośrednio zawartych w nim 

ilustracji.  

W przypadku, jeśli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie ustnym, ma obowiązek zaliczy go w ciągu dwóch tygodni 

od sprawdzianu. Poprawa odbywać się będzie na zajęciach popołudniowych, aby nie dezorganizować pracy na lekcji. 

Uczeń może być również zapytany przez innego nauczyciela j.obcego, co będzie skutkowało wstawieniem otrzymanej 

oceny przez nauczyciela prowadzącego. 

4. Prace domowe 

Prace domowe oceniane są w zależności od charakteru zadania, według kryteriów wypowiedzi ustnej lub pisemnej. 

Zadanie domowe uczeń powinien umieć prawidłowo odczytać, a samodzielność jego wykonania oraz znajomość 

materiału językowego, którego dotyczy może być sprawdzona poprzez dodatkowe pytania lub przykłady konstrukcji 

gramatycznych.  

5. Projekty lub prezentacje multimedialne – jest to przedstawienie tematu w oparciu 

 o nowoczesne metody komunikacyjne. Uczniowie wykonują np. opis własnej rodziny przy pomocy technologii 

komputerowej. 

 

 

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA  

 

Sprawność czytania ze zrozumieniem polegająca na zrozumieniu głównej myśli tekstu oraz zawartych w nim 

informacji szczegółowych sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 

 

 zadania wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą) 

 zadania typu prawda / fałsz 

 odpowiedzi na pytania do tekstu 

 zaznaczanie / wyszukiwanie w tekście odpowiednich informacji 

 przyporządkowywanie pytań do podanych odpowiedzi 

 ustalanie kolejności pytań do przeczytanego tekstu  

 dopasowywanie odpowiedniego tytułu (spośród podanych) do przeczytanego tekstu 

 przyporządkowywanie śródtytułów poszczególnym częściom tekstu lub obrazkom 

 przyporządkowywanie brakujących zdań w tekście 
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 uzupełnianie wywiadu pytaniami, które pasują do kontekstu podanych odpowiedzi 

 porządkowanie wydarzeń w kolejności, w jakiej występują w tekście 

 porządkowanie tekstu w logicznie spójną całość 

 określanie kolejności fragmentów tekstu na podstawie historyjki obrazkowej 

 identyfikacja w tekście słów kluczy 

 dopasowywanie tekstów do ilustracji  

 łączenie wyrażeń wyróżnionych w tekście z odpowiednimi rysunkami 

 wybór słów i zwrotów pasujących do danego tematu 

 ustalanie kolejności zdań w dialogach 

 ustalenie kolejności rysunków w oparciu o przeczytany tekst  

 uzupełnianie fragmentów tekstu 

 przyporządkowywanie wypowiedzi / tekstów do odpowiednich osób 

 znajdowanie właściwych zakończeń zdań  

 uzupełnianie brakujących informacji na podstawie przeczytanego tekstu 

 uzupełnianie tekstu z lukami na podstawie statystyki 

 uzupełnianie danych w diagramie / tabeli w oparciu przeczytany tekst  

 wyszukiwanie wyrazów ukrytych pośród liter  

 łączenie wyrazów i zwrotów o znaczeniu przeciwnym 

 wykreślanie słowa nie pasującego do pozostałych 

 zaznaczanie wyrażeń pozytywnych i negatywnych 

 przyporządkowywanie wyrazów do pojęć nadrzędnych 

 łączenie ze sobą części zdań 

 oddzielanie w wężu literowym poszczególnych wyrażeń 

 ustalanie kolejności liter w danym wyrazie  

 

Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem: 

 

Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe. 

 

Ocena bardzo dobra:  

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 bez trudu rozumie teksty informacyjne i użytkowe bogate pod względem treści i o wysokim stopniu 

zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych, określa ich główną myśl, wiodące myśli poszczególnych 

części tych tekstów oraz intencje autora 

 sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i informacyjnych 

 swobodnie rozumie ogólny sens adoptowanych tekstów z gazet i czasopism oraz tekstów literackich 

 

Ocena dobra: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie większość tekstów informacyjnych i użytkowych zróżnicowanych pod względem treści i 

struktur leksykalno-gramatycznych, określa ich główną myśl, wiodące myśli poszczególnych części tych 

tekstów oraz intencje autora 

 znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych 

 w zasadzie rozumie ogólny sens większości prostych, adoptowanych tekstów z gazet i czasopism oraz 

tekstów literackich 

 

Ocena dostateczna: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów informacyjnych i użytkowych, mało zróżnicowanych pod 

względem treści i struktur leksykalno-gramatycznych, poprawnie określa ich główną myśl, wiodące myśli 

poszczególnych części tych tekstów oraz intencje autora 

 znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i informacyjnych 

 rozumie ogólny sens dużej części prostych, adoptowanych tekstów 

 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie tylko niektóre proste teksty informacyjne i użytkowe, z trudem określa ich główną myśl, wiodące 

myśli poszczególnych części tych tekstów oraz intencje autora 

 znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i informacyjnym 

 rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych, adoptowanych tekstów  
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Ocena niedostateczna: 

W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie bardzo nieliczne proste teksty informacyjne i użytkowe  

 sporadycznie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i informacyjnym 

 z trudem rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych, adoptowanych tekstów  

 

UWAGA! Uczeń dyslektyczny powinien mieć możliwość kilkakrotnego przeczytania tekstu. 

 

Sprawność rozumienia ze słuchu polega na rozumieniu globalnym, czyli zdolności rozumienia ogólnej tematyki 

tekstu oraz rozumieniu detalicznym, czyli selektywnym, w którym chodzi o wydobycie ze słuchanego tekstu 

konkretnych informacji.  

 

Sprawność rozumienia ze słuchu ćwiczona jest za pomocą następujących technik: 

 

 zadania wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą) 

 zadania typu prawda / fałsz 

 uzupełnianie brakujących fragmentów w oparciu o wysłuchany tekst 

 zaznaczanie informacji, które (nie) wystąpiły w wysłuchanym tekście 

 odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu, 

 porządkowanie wydarzeń / faktów w kolejności, w jakiej występują w tekście 

 przyporządkowywanie wypowiedzi do poszczególnych miejsc / osób występujących w tekście  

 wypełnianie tabeli  

 wpisywanie numerów dialogów przy odpowiadających im ilustracjach 

 wyszukiwanie i poprawianie błędnych informacji w tekście czytanym na podstawie tekstu słuchanego 

 przyporządkowywanie ilustracji do wysłuchanych tekstów 

 wskazywanie na mapie obiektów, o których jest mowa w wysłuchanym tekście. 

 

  

Kryteria oceny sprawności słuchania ze zrozumieniem: 

 

Ocena bardzo dobra: 

W zakresie słuchania ze zrozumieniem uczeń: 

 bez trudu rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną wypowiadaną przez różne osoby w normalnym 

tempie, zawierającą oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których znaczenia 

można domyślić się z kontekstu  

 rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy (informowanie się, 

prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez telefon, w 

informacji kolejowej) 

 sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 

 w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku obcym i właściwie na nie reaguje 

 

Ocena dobra: 

W zakresie słuchania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w 

normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których 

znaczenia można domyślić się z kontekstu  

 rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy 

(informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa 

przez telefon, w informacji kolejowej)  

 wyszukuje większość informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach  

 rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku obcym i właściwie na nie 

reaguje 

 

Ocena dostateczna: 

W zakresie słuchania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie dużą część wypowiedzi obcojęzycznych wypowiadanych przez różne osoby w normalnym 

tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których znaczenia 

można domyślić się z kontekstu  

 rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy 

(informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa 

przez telefon, w informacji kolejowej)  

 wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach  
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 rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku obcym i właściwie na nie 

reaguje 

 

Ocena dopuszczająca: 

W zakresie słuchania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi obcojęzyczne wypowiadane przez różne osoby w normalnym 

tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których znaczenia 

można domyślić się z kontekstu  

 rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy 

(informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa 

przez telefon, w informacji kolejowej) 

 wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 

 rozumie tylko niektóre proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku obcym i właściwie na nie reaguje 

 

Ocena niedostateczna: 

W zakresie słuchania ze zrozumieniem uczeń: 

 rozumie ogólnie bardzo nieliczne wypowiedzi obcoojęzyczne wypowiadane przez różne osoby w normalnym 

tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy, których znaczenia 

można domyślić się z kontekstu 

 rozumie bardzo nieliczne wyrażenia potoczne dotyczące zaspokajania konkretnych potrzeb 

 rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy 

(informowanie się, prośba, wyrażenia zgody lub niezgody) w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa 

przez telefon, w informacji kolejowej) 

 wyszukuje bardzo nieliczne informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach 

 rozumie bardzo nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku obcym 

 

Obie sprawności: czytania i słuchania ze zrozumieniem sprawdzane są zarówno na poziomie podstawowym, jak i 

ponadpodstawowym. 

Aby otrzymać ocenę dopuszczającą i dostateczną, uczeń powinien wykonać zadania łatwiejsze, wymagające podania 

informacji przekazanych w tekście w sposób bezpośredni (tymi samymi konstrukcjami). 

Aby otrzymać ocenę dobrą i bardzo dobrą, uczeń powinien oprócz zadań prostszych wykonać również zadania 

polegające na podaniu informacji przekazanych w sposób pośredni, za pomocą innych wyrażeń niż w zadaniu lub 

analizy całego tekstu i powiązania faktów. 

 

Sprawność mówienia jest bardzo istotnym elementem w nauczaniu języka obcego. Wynika to z faktu, że ogólnym 

celem nauczania jest opanowanie języka w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację językową w różnych 

sytuacjach życia codziennego, co jednocześnie zapewni sukces również podczas ustnej części egzaminu maturalnego. 

 

Sprawność mówienia sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 

 

 odgrywanie ról  

 udzielanie i uzyskiwanie informacji 

 relacjonowanie wydarzeń 

 rozmowa sterowana o charakterze mediacyjnym 

 tworzenie dialogów 

 odpowiedź na pytania 

 opisywanie ilustracji 

 udział w dyskusji, wyrażanie opinii, argumentowanie 

 prezentacja tematu 

 wypowiedź na podstawie materiału stymulującego 

 

Kryteria oceny sprawności mówienia: 

 

Ocena bardzo dobra: 

 wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny przekaz wszystkich wymaganych 

informacji 

 wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą treścią 

 wypowiedź jest płynna 

 w zakresie poprawności gramatycznej wypowiedź zawiera bardzo sporadyczne błędy nie zakłócające w 

żaden sposób komunikacji 

 pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie poprawna, bez błędów w wymowie i intonacji 

 w trakcie wypowiedzi zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie 
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Ocena dobra: 

 wypowiedź cechuje dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, zawiera ona wyrażenia 

odpowiednie dla przekazania większości wymaganych informacji  

 wypowiedź ma bogatą treść, jest interesująca, zgodna z tematem 

 wypowiedź jest płynna przy pewnej pomocy nauczyciela 

 wypowiedź zawiera nieliczne usterki gramatyczne, które mają charakter pomyłek i nie występują 

systematycznie 

 wypowiedź jest zasadniczo poprawna fonetycznie i intonacyjnie, zawiera nieliczne usterki 

 w trakcie wypowiedzi zachodzi komunikacja pomimo drobnych usterek 

 

Ocena dostateczna: 

 wypowiedź zawiera podstawowy poziom znajomości słownictwa i struktur językowych oraz niektóre 

wymagane wyrażenia pozwalające na przekazanie zasadniczej części wymaganych informacji 

 treść jest dość bogata 

 wypowiedź jest płynna w zasadniczej części, poszerzenie jej wymaga pomocy nauczyciela 

 wypowiedź zawiera błędy gramatyczne mające charakter przeoczeń, świadczące o niepełnym opanowaniu 

struktur 

 pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała pomimo błędów w wymowie niektórych wyrazów i 

w intonacji 

 pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi dochodzi do komunikacji w 

podstawowym zakresie 

 

Ocena dopuszczająca: 

 wypowiedź zawiera ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe pozwalające na przekazanie tylko 

nielicznych wymaganych informacji  

 charakteryzuje ją uboga treść 

 wypowiedź jest płynna we fragmentach, jedynie dzięki pomocy nauczyciela 

 wypowiedź zawiera błędy gramatyczne wskazujące na nieznajomość niektórych struktur 

 pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała w ograniczonym zakresie 

 w trakcie wypowiedzi dochodzi do komunikacji w wąskim zakresie 

 

Ocena niedostateczna: 

 cechą charakterystyczną wypowiedzi jest bardzo ograniczona znajomość słownictwa i nieporadne użycie 

struktur językowych, co powoduje, że nie zawiera ona wystarczającej liczby wymaganych informacji 

 wypowiedź charakteryzuje bardzo uboga treść 

 w trakcie wypowiedzi brakuje płynności wypowiedzi pomimo pomocy nauczyciela 

 wypowiedź zawiera liczne rażące błędy gramatyczne różnego typu 

 pod względem fonetycznym wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie 

 nie zachodzi komunikacja: pytania nie są zrozumiałe, odpowiedzi są nie na temat 

 

 

Sprawność pisania jest zintegrowana z innymi sprawnościami i systematycznie rozwijana, uwzględnia krótkie i 

dłuższe formy wypowiedzi w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Sprawdzana jest za pomocą następujących 

technik: 

 

 wypełnianie kwestionariusza  

 konstruowanie ankiety 

 pisanie krótkiej formy użytkowej typu: kartka pocztowa, wiadomość, zaproszenie 

 redagowanie ogłoszenia prasowego 

 pisanie dłuższej formy użytkowej typu: list prywatny, e-mail prywatny, list formalny, wpis na blogu 

 swobodnej dłuższej wypowiedzi pisemnej na zadany temat: opowiadanie, rozprawka, artykuł 

 

Kryteria oceny sprawności pisania: 

 

Ocena bardzo dobra:  

Uczeń: 

 bezbłędnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 
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 jego wypowiedzi pisemne na zadany temat (opis rodziny, przyjaciół, planów wakacyjnych, przyjęcia 

urodzinowego, dnia codziennego, mieszkania / domu, pokoju, dnia sportu, tematy związane ze spędzaniem 

wolnego czasu, zakupami, podróżowaniem, zdrowiem, nawykami żywieniowymi) są bogate pod względem 

treści (słownictwo, struktury gramatyczne) 

 w jego wypowiedziach występuje wyraźnie zaznaczona myśl przewodnia, są logiczne, harmonijne i spójne, 

cechuje je oryginalne ujęcie tematu oraz różnorodność myśli i argumentów 

 bez żadnych trudności redaguje krótki i długi tekst użytkowy, precyzyjnie dobierając poznane słownictwo i 

struktury gramatyczne, pozwalające na pełny przekaz informacji  

 sprawnie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy wypowiedzi (list / e-mail prywatny 

i formalny) 

 pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują bardzo sporadyczne błędy 

gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji oraz nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające 

znaczenia wyrazu 

 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

 bez pomocy nauczyciela samodzielnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

 pisze proste wypowiedzi pisemne (opis rodziny, przyjaciół, planów wakacyjnych, przyjęcia urodzinowego, 

dnia codziennego, mieszkania / domu, pokoju, dnia sportu, tematy związane ze spędzaniem wolnego czasu, 

zakupami, podróżowaniem, zdrowiem, nawykami żywieniowymi), wykorzystując większość poznanych 

środków językowych 

 w większości jego wypowiedzi występuje myśl przewodnia, są zasadniczo logiczne, harmonijne i spójne, 

cechuje je wielostronne ujęcie tematu oraz dość duża ilość myśli i argumentów 

 redaguje krótki i długi tekst użytkowy z niewielkimi uchybieniami w doborze poznanego słownictwa i 

struktur gramatycznych, co pozwala na przekaz większości wymaganych informacji 

 samodzielnie pisze list / e-mail prywatny i formalny, które w zasadzie odpowiadają wymaganej formie 

 pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują nieliczne błędy gramatyczne, 

leksykalne i ortograficzne w nieznacznym stopniu zakłócające zrozumienie 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

 w większości poprawnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

 pisze proste wypowiedzi pisemne (opis rodziny, przyjaciół, planów wakacyjnych, przyjęcia urodzinowego, 

dnia codziennego, mieszkania / domu, pokoju, dnia sportu, tematy związane ze spędzaniem wolnego czasu, 

zakupami, podróżowaniem, zdrowiem, nawykami żywieniowymi), stosując liczne powtórzenia leksykalne i 

mało urozmaicone struktury gramatyczne 

 w dużej części jego wypowiedzi można doszukać się myśli przewodniej, są raczej logiczne, harmonijne i 

spójne, ujęcie tematu nie zawsze jest wielostronne, a przytoczone myśli i argumenty niezbyt liczne 

 redaguje krótki i długi tekst użytkowy, w którym wykorzystane słownictwo pozwala na przekazanie jedynie 

najważniejszych informacji 

 pisze list / e-mail prywatny i formalny, które spełniają tylko część warunków wymaganych dla danej formy  

 pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje czasami niewłaściwy dobór słów, 

dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne, co częściowo zakłóca komunikację i świadczy o niepełnym 

opanowaniu struktur 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

 w sposób niepełny realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 

 pisze tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne (opis rodziny, przyjaciół, planów wakacyjnych, przyjęcia 

urodzinowego, dnia codziennego, mieszkania / domu, pokoju, dnia sportu, tematy związane ze spędzaniem 

wolnego czasu, zakupami, podróżowaniem, zdrowiem, nawykami żywieniowymi), ponadto wypowiedzi te 

są chaotyczne, tylko częściowo zgodne z tematem, zawierają ubogie słownictwo i bardzo mało urozmaicone 

struktury gramatyczne 

 tylko w części jego wypowiedzi można doszukać się myśli przewodniej, logiki i spójności, ujęcie tematu jest 

ogólnikowe, jednostronne, występują widoczne braki w argumentacji 

 w sposób bardzo uproszczony redaguje krótki i długi tekst użytkowy, w którym wykorzystane podstawowe 

słownictwo pozwala na przekazanie jedynie niewielkiej ilości informacji 

 pisze list / e-mail prywatny i formalny, jednak znaczne uchybienia w doborze właściwego słownictwa, 

struktur gramatycznych i stylu wskazują na nieznajomość wymogów formy  

 pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje niewłaściwy dobór słów, liczne 

usterki ortograficzne i gramatyczne, co w dość znacznym stopniu zakłóca komunikację i świadczy o słabym 

opanowaniu struktur 
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Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

 pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny wykonywać zawartych w ćwiczeniach poleceń 

(pisanie odtwórcze) 

 z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, nieporadnego użycia struktur językowych i 

gramatycznych z trudem pisze tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne (opis rodziny, przyjaciół, planów 

wakacyjnych, przyjęcia urodzinowego, dnia codziennego, mieszkania / domu, pokoju, dnia sportu, tematy 

związane ze spędzaniem wolnego czasu, zakupami, podróżowaniem, zdrowiem, nawykami żywieniowymi) 

 jego wypowiedzi są chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, w większości przypadków nie na temat 

 próbuje pisać krótki i długi tekst użytkowy, jednak jego wypowiedź nie zawiera wyrażeń niezbędnych do 

przekazania wymaganych informacji 

 pisze list / e-mail prywatny i formalny, które nie spełniają warunków wymaganych dla danej formy 

 brak umiejętności budowania prostych zdań, nieodpowiedni dobór słownictwa, liczne, rażące błędy 

ortograficzne, gramatyczne i leksykalne w znacznym stopniu zakłócają komunikację i świadczą o 

nieopanowaniu struktur  

 

 

Ogólne zasady przy pracy z uczniem dyslektycznym są następujące: 

 indywidualne traktowanie ucznia dyslektycznego i stawianie mu wymagań stosownie do jego możliwości 

 w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych 

 ewentualne ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów ortograficznych  

 umożliwienie uczniowi kilkakrotnego wysłuchania nagrania lub przeczytania tekstu 

 egzekwowanie od ucznia zadań samodzielnie przygotowanych bądź rozwiązanych w domu 

 w razie konieczności umożliwienie uczniowi korzystania z komputera przy wykonywaniu zadań pisemnych 

 

 

 

 

VI Informowanie uczniów i rodziców (opiekunów) o sposobie oceniania, wymaganiach przedmiotowych oraz 

postępach w uczeniu się języka obcego 

O sposobie oceniania i wymaganiach z języka obcego nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji w danym 

roku szkolnym, a rodzice zostają poinformowani na  spotkaniu informacyjnym przeprowadzonym na początku roku 

szkolnego z wychowawcą. O postępach w ciągu semestru /roku szkolnego uczniowie informowani są na bieżąco 

(oceny są jawne i na życzenie ucznia powinny być uzasadnione), a rodziców informuje się podczas zebrań 

rodzicielskich z wychowawcą klasy (rodzice otrzymują wykazy ocen cząstkowych), a także droga elektroniczną 

(Dziennik elektroniczny). Ponadto rodzice mają możliwość uzyskania informacji bezpośrednio od nauczyciela języka 

obcego w czasie konsultacji indywidualnych organizowanych przez szkołę oddzielnie lub konsultacji towarzyszących 

zebraniom rodzicielskim z wychowawcą. 

* Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 

Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę, podając na pracy pisemnej ucznia kryteria oceniania w formie punktowej 

(liczba uzyskanych punktów za poszczególne zadanie i za całość) bądź opisowej, a w przypadku wypowiedzi / 

odpowiedzi ustnej podaje uzasadnienie po zakończeniu wypowiedzi / odpowiedzi ucznia. W przypadku kartkówek 

uzasadnienie oceny nie  jest wymagane. Sprawdziany przechowywane są do końca danego roku szkolnego, natomiast 

kartkówki do końca semestru. 

* Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace dzieci na najbliższym po sprawdzianie 

spotkaniu rodziców lub indywidualnej konsultacji z nauczycielem. Fotografowanie lub kopiowanie prac tylko za 

zgodą nauczyciela. 

VII. Diagnozowanie uczniów. 
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Uczniowie klas 1-ych, którzy rozpoczynają naukę w LOS na pierwszej lekcji języka angielskiego przystępują do testu 

poziomującego, który ma na celu przyporządkowanie uczniów wg ich umiejętności językowych. Uczniowie piszą test, 

który nie jest oceniany. Nauczyciel może zapisać jego wynik procentowy w dzienniku elektronicznym z wagą „0”. Na 

podstawie wyników testu nauczyciele prowadzący po sprawdzeniu prac dzielą wszystkich uczniów na grupy wg 

poziomu opanowania języka angielskiego przez uczniów.  

Co więcej, nauczyciel powinien przeprowadzić test diagnozujący również na koniec roku szkolnego w celu 

zweryfikowania postępów uczniów w nauce i opanowaniu umiejętności językowych, którego wynik jest wpisywany 

do dziennika. 

Każdy nowy uczeń, który rozpoczyna naukę w LOS w kolejnych latach jest zobowiązany do napisania testu 

diagnozującego w celu przydzielenia go do odpowiedniej grupy językowej. 

Diagnozą może być test przygotowany przez nauczyciela w oparciu o zrealizowany materiał lub w klasie programowo 

najwyższej arkusze matury próbnej. Wynik diagnozy maturalnej wpisywany jest procentowo do dziennika z wagą „0”, 

a procenty zostają przeliczone na poszczególne oceny. 

 

Opracowała: 

1. Kujawska Wioleta 

 

 


