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rok szkolny:

Joanna Madej, Katarzyna Manjuraimię i nazwisko nauczyciela:

Krawczyk, Szymon Nowacki, Edyta Profic,
Joanna Rychlicka, Celina Socha, Katarzyna
Sosin, Lucyna Xięska
język angielski

zajęcia edukacyjne:

pierwsza, druga i trzecia
klasa / wymiar godzin:

3 lub 6,7 godzin tygodniowo
zakres podstawowy i rozszerzony
Klasy pierwsze: Insight Pre-Intermediate
Klasy drugie: Insight Intermediate
Password 2
English File 3rd Upper Intermediate
Klasy trzecie:
Insight Upper Intermediate,

podręczniki / ćwiczenia:
Password 3
Longman Repetytorium Maturalne, poziom
podstawowy, poziom rozszerzony
Oxford Excellence for Matura, poziom
podstawowy, poziom rozszerzony
Matura 2015 Repetytorium, wyd. Macmillan

Część I

Plan treści programowych

Program nauczania:
Program nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny, poziom IV.1 Joanna Sosnowska,
Maria Małgorzata Wieruszewska, wydawnictwo Oxford 2015.
Rozkład materiału
Podręczniki Insight:
https://elt.oup.com/teachers/insight/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
Matura 2015. Repetytorium:
http://www.macmillan.pl/strefa-nauczyciela/programy-i-rozkady/category/87-matura-2015repetytorium
English File 3rd Upper-Intermediate:
https://elt.oup.com/teachers/englishfile/rozklad_materialu/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hu
b
Longman Repetytorium Maturalne. Poziom rozszerzony:
https://www.pearson.pl/angielski/produkt.html?categoryId=110100&productId=31241

II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
Celujący(6)
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :
1. bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne
określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy;

2. bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji bogaty zasób słownictwa oraz
funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału i
wykraczający poza nią;
3. potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym oraz
kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych akapitów;
4. bardzo dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami
antonimami, przykładem lub prostą definicją bez konieczności tłumaczenia na język polski;
5. zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń
z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet;
6. zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz zawsze skutecznie wykorzystuje
różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;
7. potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens różnorodnych komunikatów
opartych na materiale kursowym i wykraczającym poza niego, np. rozumie dialogi z filmów i
sens popularnych piosenek;
8. potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części
komunikatów opartych na materiale kursowym i wykraczającym poza niego, np. rozumie
dialogi z filmów, poszczególne fragmenty komunikatów medialnych;
9. potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych
komunikatach;
10. potrafi z łatwością wydobyć szczegółowe informacje i zareagować stosownie do ich treści,
np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy uzupełnić brakujące
informacje w tabeli;
11. potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;
12. potrafi z łatwością zidentyfikować i nazwać intencje autora komunikatu;
13. potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela i odnieść się do ich treści;
14. potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów opartych na
materiale kursowym i wykraczających poza niego, np. rozumie teksty literackie czytane dla
przyjemności, autentyczne artykuły prasowe i te publikowane w Internecie;
15. rozumie konstrukcję tekstu i potrafi z łatwością rozpoznać związki pomiędzy jego
poszczególnymi fragmentami;

16. potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje zawarte w różnorodnych
tekstach;
17. potrafi z łatwością zidentyfikować i nazwać intencje autora tekstu;
18. potrafi z łatwością określić kontekst towarzyszący wypowiedzi pisemnej;
19. potrafi z łatwością rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);
20. potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywania treści tekstu
na podstawie tytułu, czytania tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed
czytaniem, itp.;
21. potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować bogaty zakres struktur leksykalnogramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania
odpowiednich środków językowych;
22. potrafi porozumiewać się z łatwością, bardzo swobodnie, płynnie;
23. jego wymowa, akcent i intonacja są poprawne i nie zakłócają komunikacji;
24. potrafi swobodnie i poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując różnorodne formy
grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających
poza zakres obowiązkowy;
25. potrafi swobodnie przeprowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia
codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza
zakres obowiązkowy;
26. potrafi aktywnie i swobodnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na
potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie,
preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi,
wyjaśnienia) w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza
zakres obowiązkowy;
27. potrafi precyzyjnie i szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności
w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres
obowiązkowy;
28. potrafi swobodnie i precyzyjnie przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz bardzo
szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób
trzecich;
29. potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w
obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres
obowiązkowy;

30. potrafi swobodnie przedstawić szeroki wachlarz zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii
problemowych oraz argumentów za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;
31. potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące
zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;
32. potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość
w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres
obowiązkowy;
33. potrafi porozumiewać się w formie pisemnej z łatwością, precyzyjnie przekazując
zamierzoną treść zgodnie z założonym celem komunikacyjnym;
34. jego wypowiedzi pisemne są poprawne i w pełni zrozumiałe;
35. zna i świadomie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze użytkowym
(np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny);
36. potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych poprawnie zastosować bogaty zakres struktur
leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot.
stosowania odpowiednich środków językowych;
37. potrafi swobodnie uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w formie pisemnej w
obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres
obowiązkowy;
38. potrafi swobodnie przeprowadzić proste pisemne negocjacje w typowych sytuacjach życia
codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza
zakres obowiązkowy;
39. potrafi aktywnie i swobodnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na
potrzeby wyrażane w komunikatach pisemnych innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie,
preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi,
wyjaśnienia) w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza
zakres obowiązkowy;
40. potrafi precyzyjnie i szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności
w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres
obowiązkowy;

41. potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić i uzasadnić pisemnie swoje opinie, poglądy i
emocje w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres
obowiązkowy;
42. potrafi swobodnie i precyzyjnie przedstawić pisemnie fakty z przeszłości i teraźniejszości
oraz bardzo szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje
i osób trzecich;
43. potrafi swobodnie przedstawić pisemnie szeroki wachlarz zalet i wad różnych rozwiązań i
kwestii problemowych oraz argumentów za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;
44. potrafi swobodnie dostosować rejestr wypowiedzi pisemnej stosownie do sytuacji (styl
formalny / nieformalny);
45. potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości
dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w
rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;
46. chętnie, często i z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe indywidualne prace projektowe;
47. często podejmuje się realizacji prac, które znacznie wykraczają stopniem trudności poza
wymagany poziom znajomości języka angielskiego;
48. wykazuje dużą dozę kreatywności i myślenia twórczego we współpracy w grupie;
49. potrafi wykorzystywać informacje z innych dziedzin nauczania i odpowiednio je
przetwarzać, a także uwzględnić w produkcie końcowym informacje i materiały przedstawione
przez innych członków grupy;
50. dokonuje świadomej i systematycznej samooceny własnych osiągnięć; konfrontuje ją z
oceną nauczyciela; formułuje na tej podstawie wnioski i stosownie do nich podejmuje wysiłki
w celu doskonalenia swoich umiejętności;
51. wychodzi z własną inicjatywą i chętnie angażuje się w sugerowane przez nauczyciela
projekty dotyczące poszukiwania nowych metod przyswajania wiedzy i umiejętności;
52. odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
53. potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym oraz
kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych akapitów, a także bardziej rozbudowane
wypowiedzi składające się z kilku powiązanych ze sobą logicznie akapitów-zakres
rozszerzony;

54. bardzo dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami,
antonimami, omówieniem i parafrazą lub precyzyjną definicją bez konieczności tłumaczenia
na język polski- zakres rozszerzony;
55. interpretując komunikat, potrafi z łatwością oddzielić fakty od opinii- zakres rozszerzony;
56. potrafi z łatwością zinterpretować treść komunikatu mimo jego zróżnicowanej długości,
formy i warunków odbioru- zakres rozszerzony;
57.

potrafi

z

łatwością

rozróżnić

rejestr

wypowiedzi

(styl

formalny/neutralny/nieformalny/kolokwialny) - zakres rozszerzony;
58. potrafi swobodnie przeprowadzić bardziej skomplikowane negocjacje w typowych i
trudnych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a
także wykraczających poza zakres obowiązkowy- zakres rozszerzony;
59. potrafi wziąć aktywny udział w dyskusji, przedstawiając własne opinie z wyczerpującym
uzasadnieniem i odpierając kontrargumenty oraz komentując wypowiedzi innych lub
kwestionując ich zdanie- zakres rozszerzony;
60. potrafi swobodnie abstrahować, wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów ujętych w
rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy- zakres rozszerzony;
61. potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące
zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz spekulować na temat przyczyn i
konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału a także wykraczających poza zakres obowiązkowy- zakres rozszerzony;
62. zna i świadomie stosuje zasady konstruowania krótszych (np. e-mail, wiadomość)i
dłuższych, bardziej złożonych tekstów o charakterze użytkowym (np. list prywatny, list
formalny) oraz dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. rozprawka, opis, opowiadanie, recenzja,
sprawozdanie)- zakres rozszerzony;
63. potrafi precyzyjnie i szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności
w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres
obowiązkowy oraz precyzyjnie opisać bardziej skomplikowane procesy (sposób obsługi
skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach) - zakres rozszerzony;

64. potrafi pisemnie przedstawić nie tylko własne opinie z ich wyczerpującym uzasadnieniem,
lecz także ustosunkować się do opinii innych osób, odpierając kontrargumenty, komentując
wypowiedzi innych lub kwestionując ich zdanie- zakres rozszerzony;
65. potrafi swobodnie pisemnie abstrahować, wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy- zakres
rozszerzony.

Bardzo dobry (5)
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :
1. dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w
rozkładzie materiału;
2. potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym oraz
krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych akapitów;
3. dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji bogaty zasób słownictwa oraz funkcji
komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;
4. zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów;
5. zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje oraz skutecznie wykorzystuje różnorodne
strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;
6. potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens różnorodnych komunikatów opartych
na materiale kursowym;
7. potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części komunikatów
opartych na materiale kursowym;
8. potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych
komunikatach;
9. potrafi poprawnie streścić komunikat, używając języka angielskiego;
10. potrafi poprawnie wydobyć szczegółowe informacje i zareagować stosownie do ich treści,
np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia czy uzupełnić brakujące informacje
w tabeli;
11. potrafi poprawnie zidentyfikować i nazwać intencje autora komunikatu;
12. potrafi poprawnie rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);
13. potrafi poprawnie określić kontekst towarzyszący wypowiedzi;
14. potrafi poprawnie rozróżniać dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy;

15. zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje oraz skutecznie wykorzystuje różnorodne
strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;
16. potrafi poprawnie zrozumieć polecenia nauczyciela i odnieść się do ich treści;
17. potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens nie tylko różnorodnych tekstów
opartych na materiale kursowym, lecz także prostych autentycznych tekstów o charakterze
użytkowym (np. instrukcje obsługi, ulotki) i uproszczonych wersji literackich i prasowych
tekstów autentycznych (np. readers);
18. potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części tekstów
opartych na materiale kursowym;
19. potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje zawarte w różnorodnych
tekstach;
20. rozumie konstrukcję tekstu i potrafi poprawnie rozpoznać związki pomiędzy jego
poszczególnymi fragmentami;
21. potrafi poprawnie ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa i uzasadnić
swoją decyzję oraz wyłonić błędy zawarte w różnorodnych tekstach;
22. potrafi poprawnie wydobyć szczegółowe informacje i zareagować stosownie do ich treści,
np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy przedstawić treść w formie
graficznej;
23. potrafi poprawnie określić kontekst towarzyszący wypowiedzi pisemnej;
24. potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywania treści tekstu
na podstawie tytułu, czytania tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed
czytaniem, itp.;
25. potrafi porozumiewać się płynnie i bez wahania;
26. potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-gramatyczne
i funkcje językowe;
27. potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując adekwatne formy
grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
28. potrafi uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów ujętych w
rozkładzie materiału;
29. potrafi przeprowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego w
obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;

30. potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału;
31. potrafi aktywnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na potrzeby wyrażane
w komunikatach innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie, preferencje, opinie, intencje,
życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);
32. potrafi szczegółowo opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i trafnie je skomentować;
33. potrafi precyzyjnie przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz szczegółowo
zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób trzecich;
34. potrafi precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału;
35. potrafi przedstawić liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych oraz
liczne argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
36. potrafi precyzyjnie wyrazić intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału;
37. potrafi trafnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń
przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
38. potrafi skutecznie porozumiewać się w formie pisemnej, precyzyjnie przekazując
zamierzoną treść zgodnie z założonym celem komunikacyjnym;
39. zna i poprawnie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze użytkowym
(np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny);
40. potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych poprawnie zastosować szeroki zakres struktur
leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych;
41. potrafi uzyskać i przekazać pisemnie informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału;
42. potrafi przeprowadzić w formie pisemnej proste negocjacje w typowych sytuacjach życia
codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
43. potrafi pisemnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na potrzeby wyrażane
w komunikatach pisemnych innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie, preferencje,
opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);
44. potrafi szczegółowo opowiedzieć w formie pisemnej o codziennych wydarzeniach i trafnie
je skomentować;

45. potrafi precyzyjnie przedstawić pisemnie fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz
szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób
trzecich;
46. potrafi przedstawić pisemnie liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii
problemowych oraz liczne argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału;
47. potrafi trafnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące
zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału;
48. potrafi precyzyjnie wyrazić w formie pisemnej intencje, marzenia, nadzieje i plany na
przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
49. pracuje samodzielnie i systematycznie;
50. współpracując w grupie spełnia wyznaczoną mu z góry rolę, mając na uwadze skuteczność
działania całego zespołu i dobro grupy;
51. potrafi korzystać z różnych słowników, analogicznych i cyfrowych źródeł informacji,
mediów oraz wykorzystywać w nauce języka angielskiego wybrane elementy wiedzy z innych
przedmiotów szkolnych;
52. dokonuje systematycznej samooceny własnych osiągnięć; konfrontuje ją z oceną
nauczyciela; formułuje na tej podstawie wnioski i stosownie do nich próbuje podejmować
wysiłki w celu doskonalenia swoich umiejętności;
53. potrafi w formie pisemnej abstrahować, wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału- zakres rozszerzony;
54. potrafi trafnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące
zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz spekulować w formie pisemnej na temat
przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w
rozkładzie materiału- zakres rozszerzony;
55. potrafi pisemnie przedstawić nie tylko własne opinie z ich dokładnym uzasadnieniem, lecz
także ustosunkować się do opinii innych osób, odpierając kontrargumenty, komentując
wypowiedzi innych lub kwestionując ich zdanie- zakres rozszerzony;
56. potrafi przedstawić pisemnie liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii
problemowych oraz liczne argumenty za i przeciw, które prezentuje w logicznie
uporządkowanej wypowiedzi pisemnej- zakres rozszerzony;

57. potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz opisać bardziej skomplikowane procesy (sposób
obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach) - zakres
rozszerzony;
58. zna i poprawnie stosuje zasady konstruowania krótszych (np. e-mail, wiadomość) i
dłuższych, bardziej złożonych tekstów o charakterze użytkowym (np. list prywatny, list
formalny) oraz dłuższych wypowiedzi pisemnych ( np. rozprawka, opis, opowiadanie, recenzja,
sprawozdanie) - zakres rozszerzony;
59. potrafi abstrahować, wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału- zakres rozszerzony;
60. potrafi wziąć aktywny udział w dyskusji, przedstawiając własne opinie z wyczerpującym
uzasadnieniem i odpierając kontrargumenty oraz komentując wypowiedzi innych lub
kwestionując ich zdanie- zakres rozszerzony;
61. potrafi przedstawić liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych oraz
liczne argumenty za i przeciw, które prezentuje w logicznym porządku- zakres rozszerzony;
62. potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz opisać bardziej skomplikowane procesy (sposób
obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach) - zakres
rozszerzony;
63. potrafi przeprowadzić bardziej skomplikowane negocjacje w typowych i trudnych
sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału- zakres
rozszerzony;
64. interpretując tekst, potrafi poprawnie oddzielić fakty od opinii- zakres rozszerzony;
65. potrafi poprawnie zinterpretować treść komunikatu mimo jego zróżnicowanej długości lub
formy- zakres rozszerzony;
66. potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym oraz
kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych akapitów, a po krótkim przygotowaniu także
bardziej rozbudowane wypowiedzi składające się z kilku powiązanych ze sobą logicznie
akapitów- zakres rozszerzony;

67. dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, antonimami,
omówieniem i parafrazą lub precyzyjną definicją bez konieczności tłumaczenia na język polskizakres rozszerzony;
68. potrafi rozróżnić i poprawnie dostosować struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru
wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny) - zakres rozszerzony.

Dobry (4)
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. dość dobrze opanował i stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w
rozkładzie materiału;
2. w większości przypadków potrafi budować złożone zdania, na ogół poprawne pod względem
gramatycznym i logicznym oraz krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie na ogół spójnych
akapitów;
3. dość dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz
funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;
4. dość dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami antonimami,
przykładem lub prostą definicją, sporadycznie sięgając po tłumaczenie na język polski;
5. zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów;
6. zna, stosownie do sytuacji dobiera, oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje najważniejsze
strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;
7. potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens większości komunikatów
opartych na materiale kursowym;
8. potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje w większości
komunikatów;
9. potrafi zazwyczaj poprawnie streścić większość komunikatów, używając języka angielskiego
i polskiego;
10. potrafi zazwyczaj poprawnie wyłonić błędy zawarte w większości komunikatów;
11. potrafi zazwyczaj poprawnie rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego w większości
komunikatów;
12. potrafi zazwyczaj poprawnie zidentyfikować i nazwać intencje autorów większości
komunikatów;
13. potrafi zazwyczaj poprawnie rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny/ nieformalny);

14. potrafi zazwyczaj poprawnie rozróżniać dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy w
większości wypowiedzi;
15. zna, stosownie do sytuacji dobiera oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje najważniejsze
strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;
16. potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części
większości tekstów opartych na materiale kursowym;
17. zazwyczaj rozumie konstrukcję tekstu i zwykle potrafi poprawnie rozpoznać związki
pomiędzy jego poszczególnymi fragmentami;
18. zazwyczaj potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje zawarte w
większości tekstów;
19. zazwyczaj potrafi poprawnie streścić tekst, używając języka angielskiego i polskiego;
20. zazwyczaj potrafi poprawnie ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa,
choć może mieć trudności z uzasadnieniem swojej decyzji; potrafi zazwyczaj skutecznie
wyłonić błędy zawarte w większości tekstów;
21. zazwyczaj potrafi poprawnie wydobyć szczegółowe informacje i w większości przypadków
zareagować stosownie do ich treści, np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować
zdarzenia, czy przedstawić treść w formie graficznej;
22. potrafi porozumiewać się dość płynnie;
23. jego wymowa, akcent i intonacja nie zakłócają komunikacji;
24. potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-gramatyczne
i funkcje językowe;
25. zazwyczaj potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując adekwatne formy
grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
26. przeważnie potrafi przeprowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia
codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
27. w większości sytuacji potrafi aktywnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo
na potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie,
preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi,
wyjaśnienia);
28. potrafi dość szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w
obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
29. potrafi dość szczegółowo opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i je skomentować;

30. potrafi przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz dość szczegółowo
zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób trzecich;
31. potrafi wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie tematów ujętych w
rozkładzie materiału;
32. potrafi przedstawić kilka adekwatnych zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii
problemowych oraz po kilka trafnych argumentów za i przeciw w obrębie tematów ujętych w
rozkładzie materiału;
33. zwykle potrafi wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń
przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
34. zazwyczaj potrafi skutecznie porozumiewać się pisemnie, przekazując zamierzoną treść
zgodnie z założonym celem komunikacyjnym;
35. jego wypowiedzi pisemne są w większości poprawne i zrozumiałe, a błędy nie zakłócają
komunikacji;
36. zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze
użytkowym (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny);
37. zwykle potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować odpowiedni zakres struktur
leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych;
38. zazwyczaj potrafi uzyskać i przekazać pisemnie informacje oraz wyjaśnienia w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału;
39. zazwyczaj potrafi przeprowadzić w formie pisemnej proste negocjacje w typowych
sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
40. zazwyczaj potrafi w formie pisemnej komunikować swoje potrzeby i reagować językowo
na potrzeby wyrażane w komunikatach pisemnych innych osób (propozycje, sugestie,
pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny,
skargi, wyjaśnienia);
41. zwykle potrafi opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału;
42. zazwyczaj potrafi wyrazić i uzasadnić w formie pisemnej swoje opinie, poglądy i emocje
w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
43. zwykle potrafi przedstawić pisemnie zestaw kilku zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii
problemowych oraz argumentów za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału;

44. zwykle potrafi wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące
zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału;
45. potrafi komunikować się i współpracować w grupie;
46. zwykle potrafi w formie pisemnej w prosty sposób abstrahować, wysuwać i wyrażać
hipotezy w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, choć nie ma pełnej swobody w
formułowaniu bardziej złożonej- zakres rozszerzony;
47. zwykle potrafi trafnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości
dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz spekulować w formie pisemnej
na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych
w rozkładzie materiału, choć nie ma pełnej swobody w formułowaniu bardziej złożonej
wypowiedzi- zakres rozszerzony;
48. zwykle potrafi przedstawić pisemnie nie tylko własne opinie z ich ogólnym uzasadnieniem,
lecz także ustosunkować się do opinii innych osób, odpierając
kontrargumenty, komentując wypowiedzi innych lub kwestionując ich zdanie, choć nie ma
pełnej swobody w formułowaniu bardziej złożonej polemiki na piśmie- zakres rozszerzony;
49. zwykle potrafi przedstawić pisemnie zestaw kilku zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii
problemowych oraz argumentów za i przeciw, które najczęściej prezentuje w logicznie
uporządkowanej wypowiedzi pisemnej- zakres rozszerzony;
50. zwykle potrafi opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału oraz opisać ogólnie bardziej skomplikowane procesy (sposób
obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach) - zakres
rozszerzony;
51. zazwyczaj potrafi przeprowadzić w formie pisemnej nieco bardziej skomplikowane
negocjacje w typowych i trudniejszych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału- zakres rozszerzony;
52. zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zasady konstruowania krótszych (np. e-mail,
wiadomość) i dłuższych, bardziej złożonych tekstów o charakterze użytkowym (np. list
prywatny, list formalny) oraz dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. rozprawka, opis,
opowiadanie, recenzja, sprawozdanie) - zakres rozszerzony;

53. zwykle potrafi wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń
przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz spekulować na temat przyczyn i konsekwencji
zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału- zakres
rozszerzony;
54. zazwyczaj potrafi wziąć aktywny udział w dyskusji, przedstawiając własne opinie z
adekwatnym uzasadnieniem i odpierając kontrargumenty oraz komentując wypowiedzi innych
lub kwestionując ich zdanie- zakres rozszerzony;
55. potrafi przedstawić kilka adekwatnych zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii
problemowych oraz kilka trafnych argumentów za i przeciw, które prezentuje w logicznym
porządku- zakres rozszerzony;
56. potrafi dość szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w
obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz zazwyczaj opisać bardziej
skomplikowane procesy (sposób obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury
postępowania w urzędach) - zakres rozszerzony;
57. przeważnie potrafi przeprowadzić bardziej skomplikowane negocjacje w typowych i
trudnych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiałuzakres rozszerzony;
58. zazwyczaj potrafi poprawnie zinterpretować treść większości komunikatów, mimo ich
zróżnicowanej długości lub formy- zakres rozszerzony;
59. zazwyczaj potrafi poprawnie rozróżnić rejestr większości wypowiedzi (styl formalny /
neutralny / nieformalny / kolokwialny) - zakres rozszerzony;
60. interpretując tekst, potrafi zazwyczaj poprawnie oddzielić fakty od opinii;
61. w większości przypadków potrafi rozróżnić i na ogół poprawnie dostosować struktury
leksykalno-gramatyczne do rejestru wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny /
kolokwialny) - zakres rozszerzony;
62. dość dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami,
antonimami, omówieniem i parafrazą lub definicją, sporadycznie sięgając po tłumaczenie na
język polski- zakres rozszerzony;
63. w większości przypadków potrafi budować złożone zdania, na ogół poprawne pod
względem gramatycznym i logicznym oraz kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie na ogół

spójnych akapitów, a po dłuższym przygotowaniu także bardziej rozbudowane wypowiedzi,
składające się z kilku powiązanych ze sobą akapitów- zakres rozszerzony.

Dostateczny (3)
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :
1. w stopniu umożliwiającym skuteczną komunikację opanował i stosuje niektóre zagadnienia
gramatyczne określone w rozkładzie materiału;
2. w stopniu umożliwiającym skuteczną komunikację opanował i w ograniczonym zakresie
stosuje podstawowy zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych adekwatnych do tematu
i kontekstu wypowiedzi;
3. potrafi budować proste zdania pojedyncze i łączyć je prostymi spójnikami w kilkuzdaniowe,
nie zawsze spójne wypowiedzi; popełnia przy tym błędy gramatyczne i stosuje powtórzenia;
4. zna, częściowo stosownie do sytuacji dobiera i w części przypadków skutecznie
wykorzystuje podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania
maturalnego;
5. potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens części komunikatów opartych na materiale
kursowym;
6. potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części niektórych komunikatów
opartych na materiale kursowym;
7. potrafi wyodrębnić i zrozumieć niektóre kluczowe informacje w części komunikatów;
8. potrafi wyłonić niektóre błędy zawarte w części komunikatów;
9. potrafi wydobyć niektóre szczegółowe informacje i udaje mu się zareagować stosownie do
ich treści np. zrobić na ich podstawie bardzo prostą notatkę, uszeregować informacje, czy
uzupełnić brakujące informacje w tabeli, choć napotyka przy tym wyraźne trudności;
10. potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego w części komunikatów;
11. potrafi zidentyfikować i nazwać niektóre intencje autorów części komunikatów;
12. potrafi rozróżnić rejestr części wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);
13. potrafi rozróżniać większość dźwięków i głosek, ale napotyka częste trudności z
rozpoznaniem akcentu wyrazowy i zdaniowego;
14. potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części niektórych tekstów
opartych na materiale kursowym;

15. rozumie konstrukcję niektórych tekstów i potrafi rozpoznać najbardziej podstawowe
zależności pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu;
16. potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa, ale ma trudności z
uzasadnieniem swojej decyzji; potrafi wyłonić niektóre błędy zawarte w prostszych tekstach;
17. potrafi wydobyć niektóre szczegółowe informacje i udaje mu się zareagować stosownie do
ich treści np. uzupełnić na ich podstawie notatkę czy uszeregować informacje, choć napotyka
przy tym wyraźne trudności;
18. potrafi określić kontekst lub jeden z elementów kontekstu (np. nadawcę, odbiorcę,
okoliczności powstania tekstu) towarzyszącego niektórym wypowiedziom pisemnym;
19. potrafi porozumiewać się dość płynnie, ale zdarza mu się przerywać wypowiedź, aby zyskać
czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych; potrzebuje też w rozmowie
wsparcia ze strony rozmówcy i stosuje liczne powtórzenia;
20. jego wymowa, akcent i intonacja, mimo licznych błędów, nie zakłócają komunikacji;
21. potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować niektóre struktury leksykalnogramatyczne i funkcje językowe;
22. potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę, stosując podstawowe formy
grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
23. potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału;
24. potrafi przeprowadzić najprostsze negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego w
obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
25. potrafi w najprostszy sposób komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na
potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie,
preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi,
wyjaśnienia);
26. potrafi ogólnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału;
27. potrafi w sposób uproszczony przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz ogólnie
zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując w prosty sposób doświadczenia swoje i osób
trzecich;
28. potrafi prosto wyrazić i krótko uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału;

29. potrafi przedstawić pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych
oraz pojedyncze argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
30. potrafi prosto przedstawić opinie osób trzecich w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału;
31. potrafi w prosty sposób wyrazić intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału;
32. potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące
zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału;
33. potrafi zwięźle porozumiewać się pisemnie, przekazując w prosty sposób zamierzoną treść,
najczęściej zgodnie z założonym celem komunikacyjnym;
34. jego wypowiedzi pisemne zawierają błędy, które jednak nie zakłócają komunikacji;
35. zna i stara się stosować podstawowe zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze
użytkowym (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny), choć w dużej mierze
musi polegać na tekstach wzorcowych;
36. potrafi uzyskać i przekazać pisemnie w bardzo prostej formie niektóre informacje oraz
wyjaśnienia w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
37. potrafi przeprowadzić w bardzo prostej formie pisemnej najprostsze negocjacje w typowych
sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
38. potrafi w bardzo prostej formie pisemnej komunikować swoje główne potrzeby i reagować
językowo na niektóre potrzeby wyrażane w komunikatach pisemnych innych osób (propozycje,
sugestie, pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania,
przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);
39. potrafi bardzo ogólnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału;
40. potrafi opowiedzieć w formie pisemnej o najprostszych codziennych wydarzeniach i w
sposób pobieżny je skomentować;
41. potrafi przedstawić w formie pisemnej niektóre fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz
zrelacjonować niektóre zdarzenia z przeszłości, opisując pobieżnie doświadczenia swoje i osób
trzecich;
42. potrafi prosto wyrazić i krótko uzasadnić w formie pisemnej swoje opinie, poglądy i emocje
w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;

43. potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii
problemowych oraz pojedyncze argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w
rozkładzie materiału;
44. potrafi pobieżnie wyrazić w formie pisemnej intencje, marzenia, nadzieje i plany na
przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
45. potrafi wyrazić pisemnie w bardzo podstawowej formie pewność, przypuszczenie oraz
wątpliwości dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału;
46. potrafi wykonać samodzielnie i starannie zadania domowe, które wymagają wykorzystania
prostego wzorca;
47. potrafi w formie pisemnej w bardzo prosty i zwięzły sposób abstrahować, wysuwać i
wyrażać hipotezy w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału- zakres rozszerzony;
48. potrafi wyrazić pisemnie w bardzo podstawowej i zwięzłej formie pewność, przypuszczenie
oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz pobieżnie
spekulować w formie pisemnej na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i
przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału- zakres rozszerzony;
49. potrafi pisemnie przedstawić pobieżnie własne opinie z ich bardzo prostym uzasadnieniem
i ustosunkować się do niektórych opinii innych osób; napotyka trudności z odpieraniem
kontrargumentów, komentowaniem wypowiedzi innych lub kwestionowaniem ich zdaniazakres rozszerzony;
50. potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii
problemowych oraz pojedyncze argumenty za i przeciw, które zazwyczaj udaje mu się włożyć
w logicznie uporządkowane ramy- zakres rozszerzony;
51. potrafi przeprowadzić w formie pisemnej, stosując zwięzłe i proste wypowiedzi, niezbyt
skomplikowane negocjacje w typowych i trudniejszych sytuacjach życia codziennego w
obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału- zakres rozszerzony;
52. zna i stara się stosować podstawowe zasady konstruowania krótszych (np. e-mail,
wiadomość) i dłuższych, bardziej złożonych tekstów o charakterze użytkowym (np. list
prywatny, list formalny) oraz dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. rozprawka, opis,

opowiadanie, recenzja, sprawozdanie), choć w dużej mierze musi polegać na tekstach
wzorcowych- zakres rozszerzony;
53. potrafi w najprostszy sposób wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów ujętych w
rozkładzie materiału, ale sprawia mu trudność formułowanie rozbudowanych wypowiedzi o
charakterze hipotetycznym- zakres rozszerzony;
54. potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące
zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz podejmuje pojedyncze próby
spekulowania na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału - zakres rozszerzony;
55. potrafi wziąć aktywny udział w dyskusji na nieskomplikowane tematy, przedstawiając
krótko własne opinie z prostym uzasadnieniem; czasem potrafi odeprzeć kontrargumenty lub
skomentować wypowiedzi innych, a nawet zakwestionować ich zdanie, ale nie potrafi
swobodnie podtrzymywać polemiki- zakres rozszerzony;
56. potrafi przedstawić pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych
oraz pojedyncze argumenty za i przeciw, które organizuje z zachowaniem pewnej logiki, ale
nie do końca spójnie- zakres rozszerzony;
57. potrafi ogólnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału oraz nieporadnie opisać niektóre bardziej skomplikowane
procesy (sposób obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędachzakres rozszerzony);
58. potrafi przeprowadzić niezbyt skomplikowane negocjacje w typowych i niektórych
trudnych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiałuzakres rozszerzony;
59. potrafi zinterpretować treść dłuższych tekstów pod warunkiem posiadania przez nie
przejrzystej struktury- zakres rozszerzony;
60. potrafi rozróżnić rejestr niektórych wypowiedzi (styl formalny / neutralny / nieformalny /
kolokwialny) - zakres rozszerzony;
61. interpretując tekst, potrafi w niektórych przypadkach oddzielić fakty od opinii- zakres
rozszerzony;

62. potrafi zinterpretować treść części komunikatów mimo ich zróżnicowanej długości i formy
pod warunkiem niezbyt zróżnicowanych warunków odbioru- zakres rozszerzony;
63. potrafi budować nieskomplikowane złożone zdania oraz kilkuzdaniowe wypowiedzi w
formie krótkich akapitów, przy czym popełnia błędy gramatyczne i stosuje powtórzenia; tworzy
bardziej rozbudowane wypowiedzi składające się z kilku powiązanych ze sobą akapitów ale
przygotowanie takiej wypowiedzi zabiera mu dużo czasu- zakres rozszerzony.

Dopuszczający (2)
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :
1. opanował część zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału lecz ma
problemy z zastosowaniem ich w komunikacji;
2. potrafi budować proste zdania pojedyncze, ale łącząc ich w dłuższe wypowiedzi popełnia
błędy gramatyczne i stosuje bardzo liczne powtórzenia;
3. w ograniczonym stopniu opanował zasób słownictwa oraz funkcje komunikacyjne, często
mając problem z doborem środków adekwatnych do tematu i kontekstu wypowiedzi;
4. sporadycznie zastępuje nieznane słowa synonimami, antonimami, przykładem lub prostą
definicją, zazwyczaj sięgając po tłumaczenie na język polski;
5. zna podstawowe strategie egzaminacyjne, ale nie zawsze potrafi odnieść je i zastosować w
celu rozwiązania danego typu zadania maturalnego;
6. potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens niektórych prostych komunikatów opartych na
materiale kursowym;
7. potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części niektórych prostszych
komunikatów opartych na materiale kursowym;
8. potrafi wyodrębnić i zrozumieć niektóre kluczowe informacje w prostszych komunikatach;
9. potrafi wyłonić niektóre błędy zawarte w prostszych komunikatach;
10. potrafi wydobyć pojedyncze szczegółowe informacje, na które udaje mu się zareagować
stosownie do ich treści, np. uszeregować informacje czy uzupełnić pojedyncze brakujące
informacje w tabeli;
11. potrafi rozpoznać niektóre uczucia i reakcje mówiącego w prostszych komunikatach, lecz
napotyka wyraźne trudności przy ich nazywaniu;

12. sporadycznie potrafi rozróżnić rejestr najprostszych wypowiedzi (styl formalny /
nieformalny);
13. potrafi rozróżniać niektóre dźwięki i głoski, ale sporadycznie rozpoznaje akcent wyrazowy
i zdaniowy;
14. potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens niektórych prostszych tekstów opartych na
materiale kursowym;
15. rozumie konstrukcję tekstów i rozpoznaje najbardziej podstawowe zależności pomiędzy
poszczególnymi fragmentami tekstu pod warunkiem, że tekst ma bardzo klarowną strukturę i
jasno wyrażoną treść;
16. potrafi wyodrębnić i zrozumieć najbardziej kluczowe informacje zawarte w prostszych
tekstach;
17. potrafi krótko streścić najprostsze teksty, używając języka polskiego, ale nie radzi sobie ze
streszczeniami w języku angielskim;
18. potrafi w większości przypadków ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy
fałszywa, ale nie radzi sobie z uzasadnieniem swojej decyzji; potrafi w większości przypadków
wyłonić najbardziej podstawowe błędy zawarte w najprostszych tekstach;
19. potrafi wydobyć pojedyncze informacje, na które jednak z wysiłkiem udaje mu się
zareagować stosownie do ich treści, np. uszeregować informacje, czy uzupełnić pojedyncze
brakujące informacje w tabeli;
20. potrafi określić pojedyncze elementy kontekstu (np. nadawcę, odbiorcę lub okoliczności
powstania tekstu) towarzyszącego najprostszym wypowiedziom pisemnym;
21. często przerywa wypowiedź ustną , aby zyskać czas na zastanowienie i odpowiedni dobór
środków językowych, potrzebuje w rozmowie stałego wsparcia ze strony rozmówcy, stosuje
bardzo liczne powtórzenia;
22. popełnia błędy w wymowie, akcencie i intonacji, które częściowo zakłócają komunikację;
23. z trudem potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału;
24. z trudem potrafi przeprowadzić najprostsze negocjacje w typowych sytuacjach życia
codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;

25. z trudem potrafi w najprostszy sposób zakomunikować swoje potrzeby i zareagować
językowo na potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, sugestie,
pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny,
skargi, wyjaśnienia);
26. potrafi bardzo pobieżnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału, lecz wypowiedź nie jest płynna;
27. potrafi bardzo pobieżnie opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i skomentować je w
bardzo oszczędny sposób popełniając przy tym liczne błędy leksykalne i gramatyczne;
28. potrafi w sposób bardzo pobieżny przedstawić pojedyncze fakty z przeszłości i
teraźniejszości oraz równie pobieżnie zrelacjonować pojedyncze zdarzenia z przeszłości,
opisując w bardzo prosty sposób i pobieżnie doświadczenia swoje i osób trzecich popełniając
przy tym liczne błędy leksykalne i gramatyczne;
29. potrafi pobieżnie wyrazić i bardzo krótko uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w
obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału popełniając przy tym liczne błędy;
30. potrafi przedstawić pojedyncze zalety lub wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych
oraz pojedyncze argumenty za lub przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału
;
31. z trudem potrafi w najprostszy sposób wyrazić intencje, marzenia, nadzieje i plany na
przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
32. potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące
zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału popełniając przy tym liczne błędy;
33. jego wypowiedzi pisemne zawierają dość liczne błędy, które jednak tylko częściowo
zakłócają komunikację;
34. potrafi zastosować pojedyncze zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze
użytkowym (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny), choć musi stale
polegać na tekstach wzorcowych popełniając przy tym liczne błędy leksykalne i gramatyczne;
35. potrafi uzyskać i przekazać pisemnie w bardzo prostej formie nieliczne informacje oraz
wyjaśnienia w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału popełniając przy tym liczne
błędy leksykalne i gramatyczne;

36. sporadycznie potrafi przeprowadzić w formie pisemnej w bardzo prostej formie najprostsze
negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału;
37. potrafi opisać fragmentarycznie osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału;
38. potrafi komunikować w bardzo prostej formie pisemnej swoje pojedyncze potrzeby i w
niektórych przypadkach reagować językowo na niektóre potrzeby wyrażane w komunikatach
pisemnych innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie, preferencje, opinie, intencje,
życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);
39. potrafi opowiedzieć w formie pisemnej o niektórych najprostszych codziennych
wydarzeniach i w nielicznych przypadkach potrafi je w sposób fragmentaryczny skomentować
pisemnie;
40. potrafi przedstawić w formie pisemnej pojedyncze fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz
zrelacjonować pojedyncze zdarzenia z przeszłości, opisując nieporadnie doświadczenia swoje
i osób trzecich popełniając przy tym liczne błędy leksykalne i gramatyczne;
41. sporadycznie potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety lub wady różnych rozwiązań
i kwestii problemowych oraz pojedyncze argumenty za lub przeciw w obrębie tematów ujętych
w rozkładzie materiału;
42. z trudem potrafi wyrazić pisemnie w bardzo podstawowej formie pewność, przypuszczenie
oraz wątpliwości dotyczące niektórych zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w
obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;
43. sporadycznie potrafi w formie pisemnej w bardzo prosty i pobieżny sposób abstrahować,
wysuwać i wyrażać najprostsze hipotezy w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiałuzakres rozszerzony;
44. z trudem potrafi wyrazić pisemnie w bardzo podstawowej i zwięzłej formie pewność,
przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące niektórych zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i
przyszłych oraz pobieżnie i bardzo nieporadnie spekulować w formie pisemnej na temat
przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w
rozkładzie materiału- zakres rozszerzony;

45. z trudem potrafi przedstawić pisemnie pobieżnie własne opinie z ich częściowym i
fragmentarycznym uzasadnieniem, ale nie potrafi ustosunkować się do opinii innych osób;
napotyka duże trudności z odpieraniem kontrargumentów, komentowaniem wypowiedzi
innych lub kwestionowaniem ich zdania- zakres rozszerzony;
46. potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety lub wady niektórych rozwiązań i kwestii
problemowych oraz pojedyncze argumenty za lub przeciw, których jednak nie potrafi włożyć
w logicznie uporządkowane ramy wypowiedzi pisemnej- zakres rozszerzony;
47. potrafi fragmentarycznie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz równie fragmentarycznie, po uprzednim
przygotowaniu, opisać nieskomplikowane procesy (sposób obsługi urządzeń lub procedury
postępowania) popełniając przy tym liczne błędy leksykalne i gramatyczne-zakres rozszerzony;
48. potrafi przeprowadzić w formie pisemnej, stosując najprostsze wypowiedzi,
nieskomplikowane negocjacje w typowych i niezbyt trudnych sytuacjach życia codziennego w
obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału popełniając przy tym liczne błędy leksykalne
i gramatyczne- zakres rozszerzony;
49. potrafi zastosować pojedyncze zasady konstruowania krótszych (np. e-mail, wiadomość) i
dłuższych, bardziej złożonych tekstów o charakterze użytkowym (np. list prywatny, list
formalny) oraz dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. rozprawka, opis, opowiadanie, recenzja,
sprawozdanie) popełniając przy tym liczne błędy leksykalne i gramatyczne, choć musi stale
polegać na tekstach wzorcowych- zakres rozszerzony;
50. z trudem potrafi w najprostszy sposób wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów
ujętych w rozkładzie materiału i nie jest w stanie rozwijać swoich wypowiedzi- zakres
rozszerzony;
51. potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące
zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych popełniając przy tym liczne błędy leksykalne i
gramatyczne, ale bardzo rzadko podejmuje pojedyncze próby spekulowania na temat przyczyn
i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych wobrębie tematów ujętych w rozkładzie
materiału- zakres rozszerzony;
52. potrafi wziąć udział w dyskusji na najprostsze tematy, przedstawiając krótko i pobieżnie
własne opinie z bardzo prostym uzasadnieniem; tylko sporadycznie udaje mu się odeprzeć

kontrargumenty, skomentować wypowiedzi innych lub zakwestionować ich zdanie, ale w
większości wypadków pozostaje biernym uczestnikiem dyskusji- zakres rozszerzony;
53. z trudem potrafi przedstawić pojedyncze zalety lub wady różnych rozwiązań i kwestii
problemowych oraz pojedyncze argumenty za lub przeciw, których w większości wypadków
nie jest w stanie zorganizować w logiczną wypowiedź- zakres rozszerzony;
54. potrafi bardzo pobieżnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie
tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz równie pobieżnie opisać
pojedyncze bardziej skomplikowane procesy (sposób obsługi skomplikowanych urządzeń lub
procedury postępowania w urzędach) popełniając przy tym liczne błędy leksykalne i
gramatyczne, pod warunkiem że ma wcześniej czas na pamięciowe opanowanie materiałuzakres rozszerzony;
55. z trudem potrafi przeprowadzić najprostsze negocjacje w typowych i niektórych trudnych
sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału- zakres
rozszerzony;
56. potrafi zinterpretować treść dłuższych tekstów, pod warunkiem posiadania przez nie
przejrzystej struktury i uzyskania wsparcia od Nauczyciela- zakres rozszerzony;
57. interpretując tekst, potrafi w niektórych przypadkach oddzielić fakty od opinii- zakres
rozszerzony;
58. potrafi zinterpretować treść dłuższych komunikatów, pod warunkiem bardzo dobrych
warunków odbioru- zakres rozszerzony;
59. potrafi budować pojedyncze zdania złożone i krótkie serie zdań pojedynczych, przy czym
bardzo często popełnia błędy gramatyczne i stosuje bardzo liczne powtórzenia, a jego
wypowiedziom brakuje spójności; bardziej rozbudowane wypowiedzi składające się z kilku
powiązanych ze sobą akapitów tworzy sporadycznie, a przygotowanie takiej wypowiedzi
zabiera mu dużo czasu i wymaga opanowania pamięciowego- zakres rozszerzony.

III Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego do indywidualnych
psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb ucznia z dysfunkcjami
Program działań wspierających dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją obejmuje
następujące działania:

-

wydłużenie czasu potrzebnego na odpowiedź ustną,

-

stworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej odpowiedzi ustnej w celu zapewnienia
poczucia bezpieczeństwa,

-

dbanie o utrzymanie koncentracji podczas lekcji, polisensoryczny przekaz informacji,

-

angażujący jak najwięcej zmysłów,

-

wielokrotne powtarzanie ważniejszych treści i zagadnień,

-

przy korzystaniu z nagrań tekstów, umożliwienie uczniowi jednoczesne słuchanie i
czytanie preferowanie cichego czytania,

-

unikanie sytuacji stresujących podczas głośnego czytania (delikatne zwracanie uwagi
na popełniane błędy, unikanie nacisku na zwiększenie tempa czytania, itp.)

-

nie odpytywać z głośnego czytania przy klasie,

-

powtarzanie chórem trudniejszych, złożonych słów i dźwięków,

-

zwracanie uwagi na wyraźną wymowę,

-

w pracach pisemnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie uwzględnia się niektórych
błędów kompozycyjnych, błędów w zapisie nie zmieniających znaczenia wyrazu,

-

-rozmowy z uczniem/ rodzicami na temat postępów dokonywanych przez ucznia,

Duże znaczenie w pracy z uczniem dyslektycznym ma motywowanie go do wysiłku i chwalenie
nawet najmniejszych sukcesów.
Zalecenia do pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym
Cele ogólne:
-

stworzenie warunków do pogłębienia zdobytych dotychczas wiadomości i umiejętności
z zakresu języka angielskiego,

-

kształtowanie twórczego myślenia,

-

rozwijanie pozytywnej samooceny,

-

rozwijanie postawy wytrwałości,dyscypliny dobrej organizacji pracy oraz pracy w
zespole,

-

rozbudzanie zainteresowań kulturą angielskiego obszaru językowego,

-

rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

-

przygotowanie

do

przeznaczonych dla

udziału

w

konkursach

i

olimpiadach

przedmiotowych

-

uczniów uczących się języka angielskiego.

Formy pracy:
-

stwarzanie uczniom zdolnym możliwości wyboru zadań ćwiczeń, prac domowych o
większej skali trudności,

-

różnicowanie stopnia trudności prac domowych,

-

prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji,

-

stopniowanie zwiększania wymagań,

-

motywowanie do samodzielnego poznawania przez ucznia nowego materiału,

-

przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub
indywidualnej,

-

zlecanie uczniom opracowania materiału spoza podręcznika szkolnego,

-

umożliwienie udziału w zajęciach pozalekcyjnych (kółko języka angielskiego)

-

pomoc w zdobywaniu materiałów do samodzielnej pracy,

-

umożliwienie pracy innymi technikami np. przez Internet,

-

zaangażowanie ucznia zdolnego do pomocy słabszym,

-

współpraca z rodzicami.

Uczniowie ze stanami lękowymi, depresyjnymi, cechami neurotycznymi oraz uczniowie
słabi, którzy mimo sporego wkładu pracy, osiągają wyniki w nauce języka zaledwie na
poziomie dopuszczającym.
-

stworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej odpowiedzi ustnej w celu zapewnienia
poczucia bezpieczeństwa,

-

stworzenie możliwości odpowiedzi pisemnej zamiast ustnej (w sytuacji napięcia
nerwowego),

-

pozostawienie uczniowi dłuższego czasu do namysłu,

-

możliwość odstąpienia od odpowiedzi ustnej i przełożenie terminu odpowiedzi (w
przypadku silnego napięcia nerwowego),

-

podtrzymywanie motywacji do ukończenia rozpoczętej wypowiedzi,

-

pozytywne wzmacnianie i docenianie nawet niewielkich sukcesów ucznia,

-

rozmowy z uczniami (rodzicami) na temat postępów dokonywanych przez ucznia.

Prace pisemne uczniów z dysleksją

W pracach pisemnych uczniów ze stwierdzoną dysgrafią,

dysortografią można wymagać

następujących umiejętności związanych z poprawnością językową:
-

poprawność fleksyjna – użyte wyrazy są prawidłowo odmienione

-

poprawność składniowa – zamykanie myśli w granicach zdań

-

poprawność leksykalna i frazeologiczna – używanie słów i zwrotów zgodnie ze
znaczeniem.

W ocenie nie należy uwzględniać błędów ortograficznych:
-

błędnego stosowania lub niestosowania znaków interpunkcyjnych,

-

pisowni łącznej lub nie,

-

zmienionej kolejności liter w wyrazach, wstawionych lub opuszczonych liter w wyrazie
jeżeli błędy te nie zmieniają znaczenia wyrazu.

Jeżeli błąd ortograficzny staje się błędem leksykalnym lub gramatycznym, tzn. zmienia
znaczenie lub formę gramatyczną wyrazu, należy go uwzględnić w ocenie pracy.
Uczniowie z dysgrafią:
-

prośba o odczytanie niezrozumiałej części tekstu,

-

umożliwienie korzystania z komputera – prace domowe,

-

pisanie drukowanymi literami.

IV. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych
A. Zasady sprawdzania i oceniania prac pisemnych
Za sprawdzian pisemny uznaje się pisemną pracę kontrolną ucznia obejmującą zakres treści
materiału bieżącego jak również pracę składającą się z zadań maturalnych. Pisemne prace
klasowe mogą mieć formę testu sprawdzającego umiejętności gramatyczne, znajomość leksyki,
sprawdzianu badającego umiejętność rozumienia ze słuchu typowych wypowiedzi, testu
sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem, sprawdzianu badającego praktyczne
umiejętności językowe (reakcje) lub sprawdzianu badającego umiejętności zintegrowane.
Podczas pisania, sprawdzania oraz oceniania pisemnych prac klasowych obowiązują
następujące zasady:
•

Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

•

W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom
sprawdziany. W przypadku niedyspozycji nauczyciela bądź ferii termin ten zostaje
przesunięty o czas absencji lub okres świąt.

•

Nauczyciel omawia z uczniami ich prace wskazując mocne i słabe strony danej pracy,
dając tym samym wskazówki do dalszego uczenia się.

•

Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej. Poprawa oceny z prac klasowych
jest dobrowolna. Uczeń pisze ją tylko raz.

•

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą to
powinien to uczynić w terminie ustalonym przez nauczyciela z uczniem.

•

Uczeń, którego nieobecność na sprawdzianie nie była uwarunkowana dłuższą chorobą
może pisać lub zostać odpytany z zakresu danego materiału zaraz po powrocie do
szkoły.

•

Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

•

Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika.
Wszystkie

stopnie

bieżące

wykorzystywane

są

podczas

ustalania

oceny

klasyfikacyjnej.
Dla prac pisemnych z bieżącego materiału obowiązują następujące kryteria procentowe:
0% - 49%

niedostateczny

50% - 59%

dopuszczający

60% - 74%

dostateczny

75% - 89%

dobry

90% - 99%

bardzo dobry

100%

celujący

Dla prac pisemnych typu maturalnego obowiązują następujące kryteria procentowe:
0% - 29%

niedostateczny

30% - 45%

dopuszczający

46% - 65%

dostateczny

66% - 85%

dobry

86% - 99%

bardzo dobry

100%

celujący

Nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianej kartkówki z pracy domowej,
treści lektury lub materiału z ostatnich trzech lekcji.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy na różnych formach sprawdzania wiedzy
bądź plagiatu w przypadku pracy pisemnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez prawa
poprawy. W razie stwierdzenia odpisywania, konsekwencje (oceny niedostateczne) ponoszą
obie strony.
Tworzenie otwartych wypowiedzi pisemnych (np. opis,rozprawka, streszczenie, wiadomość,
pocztówka, email, list). W wypowiedzi pisemnej ocenianiu podlegają poszczególne aspekty:
treść i kompozycja, bogactwo językowe, poprawność gramatyczna, przekazanie wymaganych
informacji.

B. Zasady oceniania wypowiedzi ustnych
1. Odpowiedź ustna z materiału obejmującego ostatnio realizowane tematy
Odpowiedzi ustne z materiału obejmującego ostatnio realizowane tematy mogą mieć formę
zadań sprawdzających umiejętność opisu materiału stymulującego, odpowiedzi na zadane
pytania,

streszczenia,

zaprezentowania

opinii,

zadań

sprawdzających

umiejętności

gramatyczne, znajomość leksyki, głośnego czytania, zadań badających umiejętność czytania ze
zrozumieniem, bądź zadań badających praktyczne umiejętności językowe (reakcje) lub
umiejętności zintegrowane.
Innymi formami odpowiedzi ustnej podlegającymi ocenie są:
•

opis materiału stymulującego

•

prowadzenie dialogów

•

rozmowa sterowana

•

prezentacja

•

aktywne uczestnictwo w grach dydaktycznych, dyskusjach, dramie

2. Tworzenie wypowiedzi ustnych: argumentowanie, relacjonowanie, wybieranie i
uzasadnianie wyboru, opisy, negocjowanie.

Zgodnie z założeniami Podstawy Programowej nadrzędnym celem kształcenia językowego jest
rozwój kompetencji komunikacyjnej zatem w wypowiedzi ustnej ocenianiu podlegają
poszczególne aspekty: treść i kompozycja, bogactwo językowe, poprawność gramatyczna,
płynność i intonacja. Dla odpowiedzi ustnych obowiązują następujące kryteria:
Niedostateczny

Uczeń nie udziela odpowiedzi na postawione mu pytania,

pomimo

pomocy

nauczyciela.

Wypowiedź

jest

niekomunikatywna (ze względu na brak znajomości słownictwa
lub zbyt ubogie słownictwo lub niezrozumienie pytania, pomimo
pomocy nauczyciela).
Dopuszczający

Uczeń

udziela

ograniczoną

odpowiedzi

liczbą

słów.

na

pytania

Wypowiedź

posługując

się

miejscami

jest

niezrozumiała. Uczeń popełnia liczne błędy językowe, które
znacznie zakłócają komunikacją oraz błędy w wymowie i
intonacji.
Dostateczny

Uczeń

udziela

odpowiedzi

posługując

się

właściwym

słownictwem i stosując podstawowe struktury gramatyczne.
Popełnia

liczne

komunikację

błędy

językowe

częściowo

zakłócające

oraz nieliczne błędy w wymowie i intonacji.

Występują częste zakłócenia w płynności wypowiedzi.
Dobry

Uczeń

udziela

odpowiedzi

posługując

się

właściwym

słownictwem i pewnie stosuje znane struktury gramatyczne.
Popełnia nieliczne

błędy językowe, które

niezakłócają

komunikacji ale wymowa i intonacja jest właściwa. Występują
niewielkie zakłócenia w płynności wypowiedzi.
Bardzo dobry

Uczeń udziela odpowiedzi posługując się właściwym
słownictwem i pewnie stosuje znane struktury gramatyczne.
Popełnia sporadyczne błędy językowe niezakłócające
komunikacji ale wymowa i intonacja jest właściwa. Występują
niewielkie zakłócenia w płynności wypowiedzi.

Celujący

Uczeń udziela pełnej i rozbudowanej odpowiedzi posługując się
słownictwem i strukturami gramatycznymi zawartymi w
podstawie programowej lub wykraczającym poza wymagany
programem materiał.

Nie popełnia błędów językowych.

Wypowiedź jest płynna, rozbudowana, a wymowa i intonacja
właściwa. Uczeń uzupełnia swoją wypowiedź dodatkowymi
elementami oraz swobodnie odpowiada na dodatkowe pytania.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

1. uczeń ma prawo podwyższać ocenę, składając pisemny wniosek do nauczyciela nie później
niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. We wniosku uczeń
określa ocenę, jaką chciałby uzyskać.
2. uczeń musi napisać 2 prace klasowe sprawdzające materiał z każdego semestru, w terminie
ustalonym przez nauczyciela.
3. uczeń może przystąpić do prac klasowych tylko jeden raz.
4. uczeń otrzymuje wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną, jeżeli uzyska z obu prac klasowych
przynajmniej tę ocenę.
5. prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny nie przysługuje uczniowi, który w rażący
sposób nie wypełniał swoich obowiązków uczniowskich, np. unikał sprawdzianów, nie odrabiał
zadań domowych, notorycznie nie przygotowywał się do lekcji.
Myślenice 2018-09-03

