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Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

Ocena celująca 

Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie 

wykraczający poza program nauczania. 

 

Ocena bardzo dobra 

Sprawność słuchania: efektywne rozumienie słownictwa i terminologii zawodowej, ogólne     

i szczegółowe rozumienie tekstów słuchanych, tłumaczenie tekstów specjalistycznych            

z niewielką pomocą słownika. 

Sprawność czytania: płynne czytanie ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych, ogólne       

i szczegółowe rozumienie tekstów czytanych. 

Sprawność mówienia: płynne komunikowanie swoich myśli, swobodne prowadzenie dialogu  

z uwzględnieniem zarówno terminologii zawodowej jak i poprawności gramatycznej. 

Sprawność pisania: uczeń swobodnie wypowiada się w formie pisemnej bez bazowania na 

podanym wzorcu, odpowiada na postawione pytania pełnymi zdaniami, używając 

terminologii zawodowej i zachowując poprawność leksykalno-gramatyczną. 

 

Ocena dobra 

Sprawność słuchania: uczeń potrafi określać główną myśl słuchanego tekstu i z niewielkimi 

błędami wyodrębniać informacje szczegółowe.  

Sprawność czytania: poprawne czytanie ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych, ogólne    

i szczegółowe rozumienie tekstów czytanych z niewielkimi uchybieniami. 

Sprawność mówienia: komunikowanie swoich myśli z niewielkimi błędami językowymi         

i drobnymi brakami w słownictwie nie zakłócającymi komunikatu, swobodne prowadzenie 

dialogu z uwzględnieniem zarówno terminologii zawodowej jak i poprawności gramatycznej, 

z niewielkimi uchybieniami, które jednak nie wpływają na efektywność przekazu. 

Sprawność pisania: uczeń w miarę swobodnie wypowiada się w formie pisemnej korzystając 

z podanego wzorca, odpowiada na postawione pytania pełnymi zdaniami, używając 

terminologii zawodowej i zachowując w większości poprawność leksykalno-gramatyczną.  

 

Ocena dostateczna 

Sprawność słuchania: uczeń zazwyczaj potrafi określać główną myśl słuchanego tekstu           

i wyodrębniać niektóre informacje szczegółowe.  

Sprawność czytania: poprawne czytanie ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych               

z pomocą nauczyciela, bądź też tekstów o zmniejszonym stopniu trudności, ogólne 

rozumienie tekstów czytanych, wynajdywanie niektórych informacji szczegółowych. 

Sprawność mówienia: uczeń komunikuje swoje myśli z błędami językowymi i brakami         

w słownictwie, mogącymi nieco zakłócać komunikat, mówi równoważnikami zdań,                 

z uchybieniami, które jednak czasami wpływają na efektywność przekazu. 

Sprawność pisania: uczeń wypowiada się w formie pisemnej bazując na podanym wzorcu, 

odpowiada na postawione pytania niepełnymi zdaniami, używając ubogiej terminologii 

zawodowej i zachowując znacznie obniżoną poprawność leksykalno-gramatyczną. 

 

 



Ocena dopuszczająca 

Sprawność słuchania: uczeń zazwyczaj potrafi określać główną myśl słuchanego tekstu, 

wyodrębnia pojedyncze, nieliczne informacje szczegółowe.  

Sprawność czytania: ma trudności z czytaniem ze zrozumieniem, rozumie ogólną myśl, 

niekiedy znajduje informacje szczegółowe. 

Sprawność mówienia: uczeń komunikuje swoje myśli z licznymi błędami językowymi            

i brakami w słownictwie, które zakłócają komunikat. Mówi równoważnikami zdań                  

i pojedynczymi słowami, z uchybieniami, które znacznie obniżają efektywność przekazu. 

Sprawność pisania: uczeń ma duże trudności z wypowiedzią w formie pisemnej, bazuje na 

podanym wzorcu nieomalże go kopiując, odpowiada na postawione pytania niepełnymi 

zdaniami i pojedynczymi wyrazami, używając ubogiej terminologii zawodowej i zachowując 

niewielką poprawność leksykalno-gramatyczną. 

 


