
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKÓW OBCYCH 
(SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA)

DOPUSZCZAJĄCY – uczeń powinien:
 znać podstawowe zasady wymowy i pisowni,
 rozumieć proste, stereotypowe wypowiedzi nauczyciela związane z sytuacją w klasie,
 rozumieć w bardzo małym zakresie teksty słuchane opracowane dla danego poziomu nauki,
 rozumieć i umieć przeczytać teksty opracowane na lekcji,
 formułować podstawowe pytania i umieć na nie odpowiadać, stosując formy grzecznościowe,
 formułować (z niewielką pomocą nauczyciela) odpowiedzi pisemne i ustne na pytania dotyczące tematów 

opracowanych na lekcji,
 dość poprawnie reagować w podstawowych sytuacjach językowych,
 wykonać z pomocą nauczyciela typowe ćwiczenie z opracowanego materiału gramatyczno-leksykalnego,
 znać podstawowe słownictwo niezbędne do komunikacji z omawianych na lekcji tematów,
 rozumieć proste polecenia nauczyciela i właściwie na nie reagować.
Dopuszczalne są dość liczne błędy niezakłócające komunikacji lub lekko zakłócające komunikację.

DOSTATECZNY – wymagania na dopuszczający oraz uczeń powinien:
 rozumieć proste wypowiedzi nauczyciela oraz kolegów zawierające się w ramach opracowanego materiału,
 rozumieć częściowo teksty słuchane opracowane dla danego poziomu nauki ,
 zadawać i odpowiadać na proste pytania i formułować podstawowe polecenia,
 formułować proste kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne i ustne na tematy związane z omawianym materiałem, 

wykorzystując plan w formie pytań i stosując podstawowe słownictwo,
 znać zasady wymowy i pisowni oraz starać się je stosować w praktyce,
 wykonywać samodzielnie typowe ćwiczenia z opracowanego materiału gramatyczno-leksykalnego,
 umieć wyszukać w tekście poprawną informację,
 umieć posługiwać się słownikiem dwujęzycznym.
Dopuszczalne są dość liczne błędy niezakłócające komunikacji lub lekko zakłócające komunikację.

DOBRY – wymagania na dostateczny oraz uczeń powinien:
 uczestniczyć w krótkiej samodzielnej konwersacji dotyczącej tematów opracowanych na lekcji,
 rozumieć ogólny sens wypowiedzi pisemnej i ustnej zawierającej niezrozumiałe wyrazy, których uczeń może 

domyślić się z kontekstu (w tym proste teksty autentyczne),
 formułować w miarę zróżnicowane pod względem gramatyczno-leksykalnym wypowiedzi pisemne i ustne 

dotyczące omówionego materiału (w tym teksty użytkowe),
 poprawnie reagować w różnorodnych sytuacjach językowych,
 dbać o prawidłową wymowę i poprawną pisownię.
Dopuszczalne są nieliczne błędy w większości przypadków niezakłócające komunikacji.

BARDZO DOBRY – wymagania na dobry oraz uczeń powinien:
 w większości przypadków rozumieć dłuższe i bardziej złożone teksty pisemne i ustne,
 rozumieć proste komunikaty, które można usłyszeć w miejscu publicznym,
 inicjować, podtrzymywać i kończyć prostą rozmowę,
 formułować płynne i spójne wypowiedzi pisemne i ustne dotyczące tematów opracowanych na lekcji, wyrażać 

i uzasadniać własną opinię.
Dopuszczalne są nieliczne błędy niezakłócające komunikacji.

Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w bardzo wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego 
przedmiotu, określone programem nauczania.

Sprawdziany pisemne leksykalno-gramatyczne, karty pracy oraz kartkówki z bieżących lekcji z gramatyki 
i słownictwa oceniane są według następującej skali:
100% - 91%  - bardzo dobry
90% - 75% - dobry
74% - 55% - dostateczny
54% - 30% - dopuszczający


