
Ogólne 
kryteria 

oceniania 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo 
dobra 

Ocena celująca 

Uczeń: Jest nacechowany 
niewielką 
samodzielnością; 
Niechętnie wypowiada 
się na zadany temat; 
Skutecznie opanowuje 
materiał, choć korzysta z 
możliwości popraw; 
Miewa problem z 
samodzielnym dobraniem 
środków i funkcji 
językowych do 
wykonania zadania- ale 
chętnie korzysta z 
wskazówek; 
Jego wiedza i 
umiejętności są na 
poziomie minimalnym, 
ale umożliwiają mu 
dalsze zdobywanie 
wiedzy. 
 
 

Stara się pracować 
samodzielnie; 
Wypowiada się w 
wolnym tempie i 
prostymi zdaniami; 
Właściwie reaguje 
językowo na proste 
wypowiedzi 
rozmówcy; 
Mówi poprawnie z 
uwzględnieniem 
właściwej wymowy 
zapewniającej 
zrozumienie; 
Dopuszcza się błędów 
językowych, ale jest 
rozumiany. 

Przeważnie pracuje 
samodzielnie; 
Cechuje się logiczną 
konstrukcją 
wypowiedzi; 
Stosuje niezbyt 
urozmaicone 
konstrukcje do 
wyrażania opinii, ale 
trafnie dobrane i 
skuteczne w 
przekazywaniu treści; 
Błędy językowe, które 
popełnia, nie zakłócają 
komunikacji;  
Poprawna wymawia  
i intonuje; 
Jest w pełni 
zrozumiały; 
Poprawnie wybiera 
formę i styl 
wypowiedzi. 
 

Pracuje samodzielnie; 
Chętnie się wypowiada 
na dowolne tematy i 
podejmuje się zadań 
dodatkowych; 
Jego wypowiedź jest 
płynna, ciekawa, 
bogata w treść i 
słownictwo; 
Stosuje poprawną 
wymowa i intonacje, 
zbliżoną do 
wypowiedzi rodzimych 
użytkowników języka; 
Popełnia sporadyczne 
błędy językowe; 
Jego wypowiedź jest w 
całości zrozumiała, 
ponieważ z łatwością 
dobiera odpowiednie 
środki, formę i styl 
wypowiedzi. 
 

Pracuje całkowicie 
samodzielnie w szybkim 
tempie; 
Jest liderem i udziela 
pomocy uczniom i 
nauczycielowi; 
Jego wypowiedź jest 
płynna, logiczna, bogata 
w treść i słownictwo; 
Wypowiada się chętnie, 
stosuje poprawną 
wymowę, intonacje; 
Jego wypowiedź jest 
zrozumiała dla każdego 
użytkownika języka, 
ponieważ z łatwością 
dostosowuje środki, styl 
i formę wypowiedzi do 
rozmówcy; 
Chętnie wykonuje 
zadania dodatkowe i w 
pełni wykorzystuje 
swoje możliwości. 

Ocena 
projektów: 

Projekt oparty o 
podstawowe słownictwo i 
wyrażenia. Praca w 
większości odtwórcza, 
zawierająca liczne błędy, 
które jednak nie zakłócają 

Projekt zbudowany w 
oparciu o proste 
zdania. Praca 
zawierająca sporo 
błędów językowych. 
Widoczny większy 

Praca ciekawa, ale nie 
wyczerpująca tematu i 
możliwości 
leksykalnych. Zdania 
w większości 
poprawne. Pojedyncze 

Praca interesująca, 
wykonana z dużą 
starannością. 
Wyczerpany temat i 
wykorzystane 
możliwości leksykalne. 

Praca bardzo 
interesująca, wykonana 
skrupulatnie. 
Wyczerpany temat i 
wykorzystane wszystkie 
możliwości leksykalne. 



odbioru. stopień 
samodzielności. 
Ograniczone 
słownictwo. 

błędy językowe. Użyte w pełni 
poprawne konstrukcje 
gramatyczne. 

Użyte w pełni poprawne 
konstrukcje 
gramatyczne. Zawiera 
dodatkowe 
elementy/aspekty. 

Umiejętności: 
Znajomość 
środków 
językowych. 

Zna i stosuje 
przynajmniej 30% 
podstawowych wyrazów i 
zwrotów. 

Zna i stosuje 
przynajmniej 55% 
poznanych wyrazów i 
zwrotów. 

 Zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów 
(minimum 75%) 

Zna i stosuje 
większość wyrazów i 
zwrotów (minimum 
85%) 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy i 
zwroty. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnej i 
pisemnej. 

W niewielkim stopniu 
samodzielnie poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie. 

W połowie poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie. 

Samodzielnie i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie. 

Samodzielnie i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie. Uzasadnia 
swoje odpowiedzi. 

Samodzielnie i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie. Uzasadnia 
swoje odpowiedzi. 
Przedstawia dodatkowe 
argumenty, przykłady, 
źródła. 

Przetwarzanie 
tekstu ustne i 
pisemne. 

Przekazuje 
niewielką część (30%) 
informacji z 
przeczytanego lub 
usłyszanego  tekstu. 
Popełnia liczne błędy 
językowe. 

Przekazuje większość 
informacji z 
przeczytanego lub 
usłyszanego tekstu. 
Popełnia sporo błędów 
językowych. 

Samodzielnie 
przekazuje informacje 
z przeczytanego lub 
usłyszanego tekstu. W 
większości zachowuje 
poprawność językową. 

Samodzielnie i w pełni 
poprawnie przekazuje 
informacje z 
przeczytanego lub 
usłyszanego tekstu. 

Samodzielnie i w pełni 
poprawnie przekazuje 
informacje z każdego 
tekstu, pomaga w 
zrozumieniu tekstu 
pozostałym osobom. 

Wyrażanie i 
uzasadnianie 
opinii, 
poglądów, 
uczuć, 
preferencji, 
komunikacja. 

Wyraża swoje opinie i 
preferencje dotyczące 
tematu lekcji. Niektóre 
wypowiedzi mogą być 
trudne do zrozumienia ze 
względu na duża liczbę 
błędów. Ma problem z 

Wyraża swoje opinie i 
preferencje dotyczące 
tematu. Krótko 
uzasadnia swoje 
wybory. Popełnia 
liczne błędy językowe. 
Krótko, ale właściwie 

Wyraża swoje opinie i 
preferencje dotyczące 
tematu oraz informacji 
z przeczytanych 
tekstów. Dość 
wyczerpująco 
uzasadnia swoje 

W pełni poprawnie 
wyraża swoje opinie i 
preferencje dotyczące 
tematu oraz informacji 
z przeczytanych 
tekstów. Wyczerpująco 
uzasadnia swoje 

Poprawnie wyraża 
opinię, poglądy, 
uzasadnia wypowiedzi, 
właściwie argumentuje, 
prowadzi debatę, 
przygotowuje 
dodatkowe materiały 



 
Na ocenę ucznia mają także wpływ: 
 

1. Zaangażowanie, aktywność, samodzielność (w tym w posługiwaniu się TIK); 

2. Przygotowanie do lekcji i zakres zastosowania się do nacobezu; 

3. Jakość wykonywanych zadań i stosowanie się do informacji zwrotnej udzielanej przez nauczyciela; 

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, w tym projektowych; 

5. Reprezentacja szkoły na zawodach sprawdzających wiedzę i umiejętności z języka angielskiego; 

6. Udzielanie pomocy koleżeńskiej i wykonywanie dodatkowych zadań; 

7. Umiejętność dokonania samooceny. 

Kwestie  nieujęte w powyższym dokumencie rozstrzygane są zgodnie z PSO z języków obcych oraz WSO w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku. 
 
Opracowanie: Małgorzata Harasim 
 
 
 
 
 
 

uzasadnieniem zdania. 
Rzadko wypowiada się z 
własnej woli. Stara się 
współpracować z innymi 
na miarę możliwości. Nie 
odmawia pracy w 
zespole.  

uzasadnia. Częściej 
wypowiada się 
zapytany niż poprzez 
zgłoszenie się do 
odpowiedzi. Stara się 
pracować grupie i być 
aktywnym. 

wybory. Popełnia 
nieliczne błędy 
językowe. Zgłasza się 
do odpowiedzi. Pracuje 
w grupie. 
 
 

wybory. Uczestniczy w 
debacie. Chętnie 
współpracuje z innymi. 
 
 
 
 

związane z tematem, 
umie współpracować w 
różnych grupach. 


