
  Kryteria oceny – opis wymagań 

Efekt 
kształ-
cenia 

Na ocenę 3,0 Na ocenę 4,0 Na ocenę 5,0 

Wiedza Ma dostateczną  wiedzę niezbędną do 
znalezienia potrzebnych informacji w 
różnych źródłach (tekst, Internet, 
etc.);wiedzę gramatyczną i leksykalną 
pozwalającą na konstruowanie 
różnego rodzaju wypowiedzi 
pisemnych, by zrozumieć ogólny tok 
długich wypowiedzi nawet wtedy, gdy 
są formułowane trudnym językiem 
oraz uporządkowaną wiedzę w 
zakresie gramatyki, słownictwa 
i wymowy niezbędną do skutecznej 
komunikacji 
Zna  od 50% -59%  słownictwa 
potrzebnego do zaprezentowania 
swojej wiedzy w postaci prezentacji, 
referatu, etc 

Ma dobrą wiedzę niezbędną do 
znalezienia potrzebnych informacji w 
różnych źródłach (tekst, Internet, 
etc.);wiedzę gramatyczną i 
leksykalną pozwalającą na 
konstruowanie różnego rodzaju 
wypowiedzi pisemnych, by 
zrozumieć ogólny tok długich 
wypowiedzi nawet wtedy, gdy są 
formułowane trudnym językiem oraz 
uporządkowaną wiedzę w zakresie 
gramatyki, słownictwa i wymowy 
niezbędną do skutecznej komunikacji 
Zna 70%-79% słownictwa 
potrzebnego do zaprezentowania 
swojej wiedzy w postaci prezentacji, 
referatu, etc 

Ma bardzo dobrą wiedzę niezbędną 
do znalezienia potrzebnych 
informacji w różnych źródłach 
(tekst, Internet, etc.);wiedzę 
gramatyczną i leksykalną 
pozwalającą na konstruowanie 
różnego rodzaju wypowiedzi 
pisemnych, by zrozumieć ogólny 
tok długich wypowiedzi nawet 
wtedy, gdy są formułowane 
trudnym językiem oraz 
uporządkowaną wiedzę w zakresie 
gramatyki, słownictwa i wymowy 
niezbędną do skutecznej 
komunikacji 
Zna 90%-100% słownictwa 
potrzebnego do zaprezentowania 
swojej wiedzy w postaci 
prezentacji, referatu, etc 

Umiejęt-
ności 

Rozumie w stopniu dostatecznym  
znaczenie głównych wątków przekazu 
zawartego w złożonych tekstach na 
tematy konkretne i abstrakcyjne ; 
wypowiedzi innych użytkowników 
języka, programy telewizyjne i 
audycje radiowe, filmy etc.; potrafi 
porozumiewać się na tyle płynnie 
i spontanicznie, by prowadzić 
normalną rozmowę na różne tematy z 
innym użytkownikiem danego języka; 
stosować zasady i reguły gramatyczne 
języka obcego w akcie komunikacji; 
wykorzystać nabyte środki leksykalne 
w celu relacjonowania wydarzeń, 
udzielania i uzyskiwania informacji, 
negocjowania, wyrażania i 
uzasadniania swoich poglądów, 
propozycji, aprobaty i krytyki; 
samodzielnie zdobywać wiedzę 
i rozwijać swoje  umiejętności 
językowe, korzystając z różnych 
źródeł w języku obcym 
i nowoczesnych technologii 

Rozumie stopniu dobrym znaczenie 
głównych wątków przekazu 
zawartego w złożonych tekstach na 
tematy konkretne i abstrakcyjne ; 
wypowiedzi innych użytkowników 
języka, programy telewizyjne i 
audycje radiowe, filmy etc.; potrafi 
porozumiewać się na tyle płynnie 
i spontanicznie, by prowadzić 
normalną rozmowę na różne tematy z 
innym użytkownikiem danego 
języka; stosować zasady i reguły 
gramatyczne języka obcego w akcie 
komunikacji; wykorzystać nabyte 
środki leksykalne w celu 
relacjonowania wydarzeń, udzielania 
i uzyskiwania informacji, 
negocjowania, wyrażania i 
uzasadniania swoich poglądów, 
propozycji, aprobaty i krytyki; 
samodzielnie zdobywać wiedzę 
i rozwijać swoje  umiejętności 
językowe, korzystając z różnych 
źródeł w języku obcym 
i nowoczesnych technologii 

rozumie znaczenie głównych 
wątków przekazu zawartego w 
złożonych tekstach na tematy 
konkretne i abstrakcyjne ; 
wypowiedzi innych użytkowników 
języka, programy telewizyjne i 
audycje radiowe, filmy etc.; potrafi 
porozumiewać się na tyle płynnie 
i spontanicznie, by prowadzić 
normalną rozmowę na różne tematy 
z innym użytkownikiem danego 
języka; stosować zasady i reguły 
gramatyczne języka obcego w akcie 
komunikacji; wykorzystać nabyte 
środki leksykalne w celu 
relacjonowania wydarzeń, 
udzielania i uzyskiwania 
informacji, negocjowania, 
wyrażania i uzasadniania swoich 
poglądów, propozycji, aprobaty i 
krytyki; samodzielnie zdobywać 
wiedzę i rozwijać swoje  
umiejętności językowe, korzystając 
z różnych źródeł w języku obcym 
i nowoczesnych technologii 

Kompe-
tencje 
społeczne 

o. Rrozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 
niej różne role oraz uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności  

no. Nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie, nie potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role oraz  nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności  

 


