
JĘZYKI OBCE ( francuski, hiszpański, niemiecki ) 

 

Ocena celująca 

▪ uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć i w terminie wywiązuje się z powierzonych 

mu zadań. 

▪ wypowiedzi ustne z użyciem urozmaiconych struktur gramatycznych, bogate 

słownictwo, pełna swoboda wypowiedzi na każdy temat 

▪ pisze bezbłędnie na dowolny temat, używając skomplikowanych struktur 

gramatycznych i bogatego słownictwa 

▪ prace pisemne sprawdzające : ocena celująca 97% 

▪ po wysłuchaniu materiału potrafi bezbłędnie odpowiedzieć na zadane pytania lub 

szczegółowo streścić wysłuchany tekst 

▪ potrafi bezbłędnie z uwzględnieniem akcentu i intonacji przeczytać nowy tekst, 

zawierający nieznane słownictwo, potrafi z kontekstu wywnioskować znaczenie 

nieznanych słów 

 

Ocena bardzo dobra 

▪ uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć i w terminie wywiązuje się z powierzonych 

mu zadań. 

▪ wypowiedzi ustne z użyciem urozmaiconych struktur gramatycznych, bogate 

słownictwo, pełna swoboda wypowiedzi na każdy temat 

▪ pisze bezbłędnie na dowolny temat, używając skomplikowanych struktur 

gramatycznych i bogatego słownictwa 

▪ prace pisemne sprawdzające ocena bardzo dobra 86- 95%, 

▪ po wysłuchaniu materiału potrafi bezbłędnie odpowiedzieć na zadane pytania lub 

szczegółowo streścić wysłuchany tekst 

▪ potrafi bezbłędnie z uwzględnieniem akcentu i intonacji przeczytać nowy tekst, 

zawierający nieznane słownictwo, potrafi z kontekstu wywnioskować znaczenie 

nieznanych słów 

 

Ocena dobra 

▪ używa słownictwa odpowiedniego do zadania, wymowa   i intonacja ogólnie 

poprawna, nie zakłócająca w żadnym stopniu porozumiewania się 

▪ maksymalnie 2 razy w semestrze jest nieprzygotowany do zajęć 

▪ prace sprawdzające 71-85% 

▪ po wysłuchaniu materiału potrafi odpowiedzieć na większość zadanych pytań, robi 

nieliczne błędy leksykalne, potrafi wychwycić nieznane dotąd słownictwo 

▪ potrafi przeczytać nowy tekst z nielicznymi błędami w akcencie i intonacji 

 

Ocena dostateczna 

▪ błędy gramatyczne w użyciu podstawowych struktur, słownictwo ograniczone, 

problemy z doborem właściwych słów 

▪ błędy w wymowie i akcentowaniu nie zakłócające zrozumienia wypowiedzi, 

ograniczające się do podstawowych reakcji w sytuacjach dnia codziennego 

▪ prace sprawdzające 51-70% 

▪ w wypowiedziach pisemnych błędy składniowe, gramatyczne i ortograficzne 

▪ po wysłuchaniu materiału potrafi odpowiedzieć na niektóre pytania 

▪ potrafi przeczytać tekst, ale ma trudności z jego zrozumieniem, błędy w akcencie i 

intonacji bardzo częste 

 



 

Ocena dopuszczająca 

▪ bardzo wąski zasób słownictwa, potrafi sformułować wypowiedź, tylko gdy dotyczy 

najprostszych sytuacji dnia codziennego 

▪ poważne błędy składniowe, gramatyczne i ortograficzne 

▪ prace sprawdzające    40-50%              

▪ z wysłuchanego materiału potrafi wychwycić tylko pojedyncze słowa 

▪ ma duże trudności z czytaniem, rozumie tylko pojedyncze słowa 

 

Ocena niedostateczna 

▪ brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i nieumiejętność budowania 

podstawowych zdań, brak podstawowego słownictwa, wymowa w większości 

wypadków uniemożliwia zrozumienie 

▪ nie rozumie poleceń i pytań 

▪ brak systematycznej pracy, jest często nieprzygotowany, często zapomina zeszytu i 

książek, brak jakichkolwiek postępów w nauce 

▪ prace sprawdzające  poniżej 39% 

▪ nie rozumie tekstu  

▪ ma problemy z przeczytaniem tekstu przerobionego w czasie zajęć, nie rozumie jego 

treści  
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