
 

Kryteria oceniania z języków obcych 

 

 

A) Uczeń powinien umieć wypowiedzieć się w formie ustnej i pisemnej na tematy, 

zrealizowane w danej klasie / grupie  w danym semestrze / roku szkolnym.  

 

Formy wypowiedzi 

ustnych: pisemnych: 

opis obrazka / materiału stymulującego 

wypowiedź na dany temat 

dialog z innym uczniem / nauczycielem 

dyskusja 

referat/prezentacja 

kartkówka 

praca klasowa / test 

krótka forma użytkowa 

list prywatny / oficjalny  

wypracowanie (recenzja, opis, opowiadanie, 

rozprawka) 
 

B) Prace klasowe, testy oceniane są zgodnie z WSO, tzn.: 

uzyskana ocena: procent poprawnych zadań: 

6 – celująca 100% 

5 – bardzo dobra 99-86% 

4 – dobra 85-70% 

3 – dostateczna 69-50% 

2 – dopuszczająca 49-30% 

1 – niedostateczna 29-0% 
 

C) Listy prywatne / oficjalne oceniane są zgodnie z kryteriami maturalnymi, tzn.: 

4 pkt. – za przekazanie informacji 

2 pkt. – za formę listu 

2 pkt. – za poprawność językową 

2 pkt. – za bogactwo językowe 

 

Przeliczenie punktów na ocenę: 

10 pkt. – ocena celująca (6) 

9,5-9 pkt. – ocena bardzo dobra (5) 

8,5-7,5 pkt. – ocena dobra (4) 

7-6 pkt. – ocena dostateczna (3) 

5,5-4,5 pkt. – ocena dopuszczająca (2) 

4-0 pkt. – ocena niedostateczna (1) 

 

D) Wypracowania oceniane są zgodnie z kryteriami maturalnymi na poziomach A, B, 

       C, tzn.:  

Poziom: A B C 

Treść: 5 pkt. 4-3-2 pkt. 1-0 pkt. 

Kompozycja: 4 pkt. 3-2 pkt. 1-0 pkt. 

Bogactwo językowe: 5 pkt. 4-3-2 pkt. 1-0 pkt. 

Poprawność: 4 pkt. 3-2 pkt. 1-0 pkt. 

 

 



Przeliczenie punktów na ocenę: 

18 pkt. – ocena celująca (6) 

17,5-15,5 pkt. – ocena bardzo dobra (5) 

15-12,5 pkt. – ocena dobra (4) 

12-9 pkt. – ocena dostateczna (3) 

8,5-6,5 pkt. – ocena dopuszczająca (2) 

6-0 pkt. – ocena niedostateczna (1) 

 

E) Kartkówki oceniane są według odrębnych kryteriów, o których uczniowie 

informowani są na bieżąco 

 

 

F) Ogólne kryteria oceniania:  

 
Wypowiedzi ustne Wypowiedzi pisemne 

Ocenie podlega: 

Stopień przekazania wymaganych informacji 

Długość i płynność wypowiedzi 

Współtworzenie komunikacji (reagowanie w 

sytuacjach językowych) 

Wymowa i intonacja 

Bogactwo leksykalne i gramatyka 

Poprawność gramatyczna 

Poprawność doboru formy wypowiedzi do 

tematu 

Sposób ujęcia i stopień wyczerpania tematu 

Bogactwo leksykalne i gramatyczne 

Poprawność leksykalno-gramatyczna  

Poprawność ortograficzna 

Ocenę celującą (6)otrzymuje uczeń/uczennica, który/-a: 

1. opanował/-a materiał leksykalny i gramatyczny znacznie wykraczający poza program 

danej klasy 

2. w zasadzie nie popełnia błędów w wymowie 

3. wypowiada się płynnie, logicznie, komunikatywnie na każdy programowy temat 

4. aktywnie uczestniczy w lekcji, też samodzielnie przygotowuje fragment lekcji 

5. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń/uczennica, który/-a: 

1. szybko i poprawnie reaguje na sytuacje wytworzone w klasie, bądź zasygnalizowane 

przez nauczyciela 

2. potrafi samodzielne wypowiedzieć się na każdy programowy temat  płynne, logicznie i 

komunikatywnie, bez rażących błędów wymowy 

3. popełnia sporadyczne błędy gramatyczne niezakłócające komunikacji 

4. aktywnie uczestniczy w lekcji 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń/uczennica, który/-a: 

1. potrafi płynnie konstruować wypowiedzi na dany temat, charakteryzujące się dobrym 

poziomem znajomości słownictwa i struktur językowych, umożliwiających odpowiednie 

przekazanie większości wymaganych informacji 

2. popełnia błędy gramatyczne, które bądź zaraz sam/-a poprawia, bądź po wskazaniu 

nauczyciela jest je w stanie samodzielnie poprawić; błędy te mogą zakłócać zrozumienie 

treści w nieznacznym stopniu 

3.  potrafi bezbłędnie reagować na polecenia nauczyciela i odpowiadać poprawnie na 

pytania uczniów lub nauczyciela 



4. popełnia błędy fonetyczne i intonacyjne niezakłócające komunikacji 

5. aktywnie uczestniczy w lekcji 

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń/uczennica, który/-a: 

1. opanował/-a podstawowy zakres słownictwa i struktur językowych, umożliwiający mu/jej 

wykonywanie poleceń nauczyciela i przekazanie zasadniczych części wymaganych 

informacji 

2. tworzy wypowiedzi  nie wyczerpujące tematu,  zawierające błędy różnego typu, jednakże 

błędy te, po wskazaniu przez nauczyciela potrafi  poprawić z nieznaczną jego pomocą lub 

samodzielnie 

3. zna teorię gramatyczną, ma jednakże trudności z samodzielnym używaniem bardziej 

skomplikowanych struktur gramatycznych 

4. w większości poprawnie wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń/uczennica, który/-a: 

1. właściwie reaguje na różnego typu polecenia nauczyciela, tzn. rozumie te polecenia 

2. prawidłowo odpowiada na pytania nauczyciela lub uczniów; dopuszczalne są błędy 

różnego typu, których większość, po wskazaniu przez nauczyciela, potrafi z jego pomocą 

poprawić 

3. tworzy wypowiedzi zawierające ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe, 

pozwalające na przekazanie tylko nielicznych wymaganych informacji  

4. niewłaściwie dobiera środki leksykalne 

5. popełnia liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, w znacznym stopniu zakłócające 

komunikację 

6. zna teorię gramatyczną i przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać ćwiczenia o 

niewielkim stopniu trudności 

7. biernie uczestniczy w lekcjach 

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń/uczennica, który/-a: 

1. błędnie reaguje na polecenia nauczyciela (tzn. nie rozumie tych poleceń) 

2. nie potrafi prawidłowo odpowiadać na pytania nauczyciela lub uczniów; robi liczne 

błędy, których nie jest w stanie poprawić, mimo wskazówek nauczyciela 

3. nie jest w stanie wypowiedzieć się samodzielnie na programowy temat (nie zna leksyki) 

4. nie zna teorii gramatycznej i nie potrafi wykonać ćwiczeń o niewielkim stopniu trudności 

5. popełnia liczne błędy w wymowie, błędy gramatyczne, ortograficzne, które bardzo 

zakłócają  lub uniemożliwiają komunikację   

6. nie prowadzi systematycznie notatek z lekcji, nie wykonuje prac domowych, nie 

wykonuje poleceń nauczyciela, nie wykazuje żadnej aktywności w czasie zajęć 

 

 
 


