
Przedmiotowe ocenianie z języka niemieckiego 
(zakres podstawowy, zakres rozszerzony) 
 
I Podstawa prawna 
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z 
późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843). 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977 oraz z 2014r. poz. 803). 
4. Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku – Rozdział VI § 35 
– Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 
5. Program nauczania. 
 

II Cele Przedmiotowego Oceniania 
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym 
zakresie,  
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,  
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  
e)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.  
 

III Prawa i obowi ązki ucznia 
1. Uczniowie w szczególności posiadają prawo do:  
a)zapoznania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów, z jego treścią, 
celami i stawianymi wymaganiami,  
b)znajomości wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz regulaminów egzaminów 
sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych 
c)umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,  
d)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
szacunku i dyskrecji dotyczącej spraw osobistych,  
e)swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi,  
f)organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,  
g)organizowania działalności kulturalno-oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w 
porozumieniu z opiekunem samorządu oraz dyrektorem liceum,  
h)redagowania gazetki szkolnej,  
i)wyboru nauczycieli pełniących funkcji opiekunów samorządu,  
j)korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,  
k)korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych i księgozbioru biblioteki,  
l)udziału w działalności samorządowej oraz zrzeszania w organizacjach działających na 
terenie szkoły.  
2.Uczniowie mają obowiązek do:  
a)systematycznego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach  



lekcyjnych i w życiu szkoły,  
b)usprawiedliwiania nieobecności w ciągu pięciu dni od powrotu do szkoły przez 
dostarczenie zwolnienia lekarskiego, usprawiedliwienia wpisanego przez rodziców lub 
pełnoletniego ucznia do dziennika elektronicznego  lub przekazanego przez rodziców 
telefonicznie wychowawcy klasy,  
c)uzasadnienia przez rodziców (opiekunów prawnych) zwolnienia z jednej/kilku lekcji w 
danym dniu zajęć zanim opuszczą szkołę w formie pisemnej lub telefonicznej,  
d)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły,  
e)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,  
f)dbania o wspólne dobro , ład i porządek w szkole,  
g)dbania o schludny i stosowny strój,  
h)przestrzegania zasady nie korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji,  
i)postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa  
i regulaminami pracowni,  
j)realizowania zaleceń i zarządzeń rady pedagogicznej, dyrektora i nauczycieli.  
 

IV Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych. 
 
1. Zasady sprawdzania i oceniania prac pisemnych 
a) Prace pisemne klasowe 
Prace pisemne ocenia się  według następującej skali procentowej:  
100% - 96% - celujący  
95% - 86% - bardzo dobry  
85% - 71% - dobry  
70% - 51% - dostateczny  
50% - 40% - dopuszczający  
39% - 0% - niedostateczny  
 Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej 
trzy sprawdziany. Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywać się 
w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. Poprawie podlegają wyłącznie oceny 
niedostateczne. Nauczyciel przewiduje po każdym, kolejno omówionym rozdziale, 
sprawdzian. Uczeń przygotowuje się do sprawdzianu, wykonując ćwiczenia powtórzeniowe, 
oraz dokonując samooceny. 
Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu. Termin zaliczenia 
uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem. 
 
b) Kartkówki 
Liczba kartkówek  nie jest określona i wynika z bieżącej pracy uczniów. Uczniowie mogą 
pisać niezapowiedzianą kartkówkę z trzech ostatnich lekcji. Ocena z kartkówki nie podlega 
poprawie. 
 
c) Pisemne prace domowe 
Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego lub podręcznika z zeszytem ćwiczeń 
uczeń zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. W przypadku co najmniej 
tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest do nadrobienia 
zaległości w ciągu siedmiu dni od dnia powrotu do szkoły. Liczba zadań domowych nie jest 
określona i wynika z bieżącej pracy uczniów. Uczeń może zgłosić raz w ciągu semestru brak 
pracy domowej.  
 



2. Zasady oceniania wypowiedzi ustnych. 
Sprawność mówienia sprawdzana jest za pomocą następujących technik  
•  odgrywanie ról, tworzenie dialogów  
•  odpowiedzi na pytania  
•  dyskusja  
•  prezentacja tematu  
•  opis obrazka 
Uczeń może zgłosić raz w ciągu semestru nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej. 
Podczas wypowiedzi ustnej ocenia się zasób słownictwa, poprawność gramatyczną, płynność 
wypowiedzi, intonację.  
 
3. Ocenianie innych form jakości i efektów pracy ucznia. 
Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Trzy plusy dają ocenę bardzo 
dobrą.  
Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie 
oceny z przedmiotu. 
O ocenie śródrocznej i rocznej decyduje hierarchia ważności ocen cząstkowych, 
uwzględniających wiedzę i obowiązujące formy aktywności, oraz terminowe wywiązywanie 
się ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze. 
 

V Kryteria oceniania 
 
Kryteria oceny sprawności czytania ze zrozumieniem: 
Ocenie podlegają wszystkie rodzaje czytania: szczegółowe, selektywne i całościowe. 
 
Ocena celująca i bardzo dobra: 
W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 
• bez trudu rozumie teksty informacyjne i użytkowe: kartkę pocztową, list / e-mail prywatny i 
formalny, ogłoszenie, życzenia urodzinowe 
• sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i 
informacyjnych 
• swobodnie rozumie ogólny sens tekstów 
 
Ocena dobra: 
W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 
• rozumie ogólnie większość tekstów informacyjnych i użytkowych: kartkę pocztową, list / e-
mail prywatny i formalny, ogłoszenie, życzenia urodzinowe 
• znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i 
informacyjnych 
• w zasadzie rozumie ogólny sens większości tekstów 
 
Ocena dostateczna: 
W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 
• rozumie ogólnie dużą część  tekstów informacyjnych i użytkowych: kartkę pocztową, list / 
e-mail prywatny i formalny, ogłoszenie, życzenia urodzinowe 
• znajduje dużą część potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i 
informacyjnych 
• rozumie ogólny sens dużej części tekstów 
 
Ocena dopuszczająca: 



W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 
• rozumie tylko niektóre teksty informacyjne i użytkowe: kartkę pocztową, list / e-mail 
prywatny i formalny, ogłoszenie, życzenia urodzinowe 
• znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i 
informacyjnym 
• rozumie ogólny sens tylko niewielkiej części tekstów 
 
Ocena niedostateczna: 
W zakresie czytania ze zrozumieniem uczeń: 
• rozumie bardzo nieliczne teksty informacyjne i użytkowe: kartkę pocztową, list / e-mail 
prywatny i formalny, ogłoszenie, życzenia urodzinowe 
• sporadycznie znajduje znikomą ilość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście 
użytkowym i informacyjnym 
• z trudem rozumie ogólny sens bardzo nielicznych tekstów 
 
Sprawność rozumienia ze słuchu polega na rozumieniu globalnym, czyli zdolności 
rozumienia ogólnej tematyki tekstu oraz rozumieniu detalicznym, czyli selektywnym, 
w którym chodzi o wydobycie ze słuchanego tekstu konkretnych informacji. 
Sprawność rozumienia ze słuchu ćwiczona jest za pomocą następujących technik: 
• zadania wyboru (spośród kilku odpowiedzi wybierasz właściwą) 
• zadania typu prawda / fałsz 
• zadania na wypełnianie luk w zapisie na podstawie wysłuchanych informacji 
• odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu 
• zaznaczanie form, które wystąpiły w wysłuchanym tekście 
• zaznaczanie i poprawianie błędów w tekście na podstawie nagrania (np. błędnie zanotowane 
dane / informacje) 
• porządkowanie wydarzeń / faktów w kolejności, w jakiej występują w tekście 
• łączenie właściwych informacji w oparciu o nagranie 
• wskazywanie na mapie obiektów, o których jest mowa w wysłuchanym tekście 
• przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób / miejsc występujących w tekście 
• przyporządkowanie ilustracji do wysłuchanych tekstów 
• wypełnianie tabeli 
• rozróżnianie wymowy wyróżnionych głosek 
 
Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchu: 
 
Ocena celująca i bardzo dobra: 
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 
• bez trudu rozumie ogólnie wypowiedź niemieckojęzyczną wypowiadaną przez różne osoby 
w normalnym tempie, zawierającą oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe 
elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu 
• rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy 
(informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach odbioru 
(np. rozmowa przez telefon, w informacji kolejowej) 
• sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i 
dialogach 
• w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i 
właściwie na nie reaguje 
 
Ocena dobra: 



W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 
• rozumie ogólnie większość wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne 
osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur również 
niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu 
• rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 
rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru (np. rozmowa przez telefon, w informacji kolejowej) 
• wyszukuje większość informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i 
dialogach 
• rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i 
właściwie na nie reaguje 
 
Ocena dostateczna: 
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 
• rozumie ogólnie dużą część wypowiedzi niemieckojęzycznych wypowiadanych przez różne 
osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur również 
niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu 
• rozumie ogólny sens dużej części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 
rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru (np. rozmowa przez telefon, w informacji kolejowej) 
• wyszukuje dużą część informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i 
dialogach 
• rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku niemieckim i 
właściwie na nie reaguje 
 
Ocena dopuszczająca: 
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 
• rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane przez różne 
osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również 
niezrozumiałe elementy, których znaczenia można się domyślić 
• rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 
rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru (np. rozmowa przez telefon, w informacji kolejowej) 
• wyszukuje tylko niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i 
dialogach 
• rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim i 
właściwie na nie reaguje 
 
Ocena niedostateczna: 
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: 
• rozumie ogólnie bardzo nieliczne wypowiedzi niemieckojęzyczne wypowiadane przez różne 
osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur również 
niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu 
• rozumie bardzo nieliczne wyrażenia potoczne dotyczące zaspokajania konkretnych potrzeb 
• rozumie ogólny sens bardzo nielicznych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji 
rozmówcy (informowanie się, prośba, wyrażanie zgody lub niezgody) w różnych warunkach 
odbioru (np. rozmowa przez telefon, w informacji kolejowej) 
• wyszukuje bardzo nieliczne informacje szczegółowe w nieskomplikowanych 
wypowiedziach i dialogach 
• rozumie bardzo nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim 



 
 
Sprawność mówienia jest bardzo istotnym elementem w nauczaniu języka obcego. 
Wynika to z faktu, że ogólnym celem nauczania jest opanowanie języka w stopniu 
umożliwiającym w miarę sprawną komunikację językową w różnych sytuacjach życia 
codziennego, co jednocześnie zapewni sukces również podczas ustnej części 
egzaminu maturalnego. 
Sprawność mówienia sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 
• odgrywanie ról 
• udzielanie i uzyskiwanie informacji 
• relacjonowanie wydarzeń 
• negocjowanie z partnerem dogodnego dla Ciebie rozwiązania danego 
problemu 
• tworzenie dialogów 
• odpowiedź na pytania 
• opisywanie ilustracji 
• udział w dyskusji, wyrażanie opinii, argumentowanie 
• prezentacja tematu 
 
Kryteria oceny sprawności mówienia: 
 
ocena celująca i bardzo dobra 
• wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny przekaz 
wszystkich wymaganych informacji, 
• wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą treścią 
• wypowiedź jest płynna 
• w zakresie poprawności gramatycznej wypowiedź zawiera bardzo sporadyczne błędy nie 
zakłócające w żaden sposób komunikacji 
• pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie poprawna, bez błędów w wymowie 
i intonacji 
• w trakcie wypowiedzi zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja w pełnym zakresie 
 
ocena dobra 
• wypowiedź cechuje dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, zawiera 
ona wyrażenia odpowiednie dla przekazania większości wymaganych informacji 
• wypowiedź ma bogatą treść, jest interesująca, zgodna z tematem 
• wypowiedź jest płynna przy pewnej pomocy nauczyciela 
• wypowiedź zawiera nieliczne usterki gramatyczne, które mają charakter pomyłek i nie 
występują systematycznie 
• wypowiedź jest zasadniczo poprawna fonetycznie i intonacyjnie, zawiera nieliczne usterki 
• w trakcie wypowiedzi zachodzi komunikacja pomimo drobnych usterek 
 
ocena dostateczna 
• wypowiedź zawiera podstawowy poziom znajomości słownictwa i struktur językowych oraz 
niektóre wymagane wyrażenia pozwalające na przekazanie zasadniczej części wymaganych 
informacji 
• treść jest dość bogata 
• wypowiedź jest płynna w zasadniczej części, poszerzenie jej wymaga pomocy nauczyciela 
• wypowiedź zawiera błędy gramatyczne mające charakter przeoczeń, świadczące o 
niepełnym opanowaniu struktur 



• pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała pomimo błędów w wymowie 
niektórych wyrazów i w intonacji 
• pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi dochodzi do 
komunikacji w podstawowym zakresie 
 
 
ocena dopuszczająca 
• wypowiedź zawiera ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe pozwalające na 
przekazanie tylko nielicznych wymaganych informacji 
• charakteryzuje ją uboga treść 
• wypowiedź jest płynna we fragmentach, jedynie dzięki pomocy nauczyciela 
• wypowiedź zawiera błędy gramatyczne wskazujące na nieznajomość niektórych struktur 
• pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała w ograniczonym zakresie 
• w trakcie wypowiedzi dochodzi do komunikacji w wąskim zakresie 
 
ocena niedostateczna 
• cechą charakterystyczną wypowiedzi jest bardzo ograniczona znajomość słownictwa i 
nieporadne użycie struktur językowych, co powoduje, że nie zawiera ona wystarczającej 
liczby wymaganych informacji 
• wypowiedź charakteryzuje bardzo uboga treść 
• w trakcie wypowiedzi brakuje płynności wypowiedzi pomimo pomocy nauczyciela 
• wypowiedź zawiera liczne rażące błędy gramatyczne różnego typu 
• pod względem fonetycznym wymowa i intonacja uniemożliwiają zrozumienie 
• nie zachodzi komunikacja: pytania nie są zrozumiałe, odpowiedzi są nie na temat. 
 
 
Sprawność pisania jest zintegrowana z innymi sprawnościami i systematycznie 
rozwijana, uwzględnia pisanie tekstów użytkowych wymagane na egzaminie maturalnym w 
zakresie podstawowym. Sprawdzana jest za pomocą następujących technik: 
• pisanie form użytkowych typu: list / e-mail prywatny, wpis na blogu 
• pisanie swobodnej dłuższej wypowiedzi na zadany temat. 
 
Kryteria oceny sprawności pisania: 
 
Ocena celująca i bardzo dobra: 
W zakresie pisania uczeń: 
• bezbłędnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 
• jego wypowiedzi pisemne na zadany temat są bogate pod względem treści (słownictwo, 
struktury gramatyczne), logiczne, harmonijne i spójne 
• bez żadnych trudności redaguje teksty użytkowe precyzyjnie dobierając poznane słownictwo 
i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny przekaz informacji 
• pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują bardzo 
sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócające komunikacji oraz nieliczne 
błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu 
 
Ocena dobra: 
W zakresie pisania uczeń: 
• bez pomocy nauczyciela samodzielnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie 
odtwórcze) 
• pisze wypowiedzi pisemne wykorzystując większość poznanych środków językowych 



• redaguje teksty użytkowe z niewielkimi uchybieniami w doborze poznanego słownictwa i 
struktur gramatycznych, co pozwala na przekaz większości wymaganych informacji 
• pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują nieliczne błędy 
gramatyczne, leksykalne i ortograficzne w nieznacznym stopniu zakłócające zrozumienie 
 
 
Ocena dostateczna: 
W zakresie pisania uczeń: 
• w większości poprawnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 
• pisze proste wypowiedzi pisemne stosując liczne powtórzenia leksykalne i mało 
urozmaicone struktury gramatyczne 
• redaguje teksty użytkowe, w których wykorzystane słownictwo pozwala na przekazanie 
jedynie najważniejszych informacji 
• pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje czasami 
niewłaściwy dobór słów, dość liczne usterki ortograficzne i gramatyczne, co częściowo 
zakłóca komunikację i świadczy o niepełnym opanowaniu struktur 
 
Ocena dopuszczająca: 
W zakresie pisania uczeń: 
• w sposób niepełny realizuje zawarte w ćwiczeniach polecenia (pisanie odtwórcze) 
• pisze tylko niektóre wypowiedzi pisemne, ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, tylko 
częściowo zgodne z tematem, zawierają ubogie słownictwo i bardzo mało urozmaicone 
struktury gramatyczne 
• w sposób bardzo uproszczony redaguje teksty użytkowe, w których wykorzystane 
podstawowe słownictwo pozwala na przekazanie jedynie niewielkiej ilości informacji 
• pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje niewłaściwy 
dobór słów, liczne usterki ortograficzne i gramatyczne, co w dość znacznym stopniu zakłóca 
komunikację i świadczy o słabym opanowaniu struktur 
 
Ocena niedostateczna: 
W zakresie pisania uczeń: 
• pomimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie w sposób pełny wykonywać zawartych w 
ćwiczeniach poleceń (pisanie odtwórcze) 
• z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa, nieporadnego użycia struktur 
językowych i gramatycznych z trudem pisze tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne, 
ponadto wypowiedzi te są chaotyczne, niespójne, pozbawione logiki, w większości 
przypadków nie na temat 
• próbuje pisać teksty użytkowe, jednak jego wypowiedź nie zawiera wyrażeń niezbędnych do 
przekazania wymaganych informacji 
• brak umiejętności budowania prostych zdań, nieodpowiedni dobór słownictwa, liczne, 
rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację i świadczą o nieopanowaniu struktur. 
 
 
 
 
 Ocena uczniów dyslektycznych wymaga odrębnego podejścia i zastosowania specyficznych 
kryteriów. 
Ogólne zasady są następujące: 
• indywidualne traktowanie ucznia dyslektycznego i stawianie mu 



wymagań stosownie do jego możliwości 
• w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych 
• ewentualne ocenianie prac pisemnych z pominięciem błędów 
ortograficznych (tak jak jest to na maturze pisemnej) 
• umożliwienie uczniowi kilkakrotnego wysłuchania nagrania lub 
przeczytania tekstu 
• egzekwowanie od ucznia zadań samodzielnie przygotowanych bądź 
rozwiązanych w domu 
• w razie konieczności umożliwienie uczniowi korzystania z komputera 
przy wykonywaniu zadań pisemnych 
 
  

 
VI Wymagania edukacyjne 
 

ZAKRES PODSTAWOWY  
na podbudowie wymagań poziomu III.0 

dla III etapu edukacyjnego 
 

 ZAKRES ROZSZERZONY  
na podbudowie wymagań poziomu III.1 

dla III etapu edukacyjnego 
 

1. Znajomość środków językowych. 
 

Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań 
ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach 
szczegółowych. 
 

 Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym 
realizację pozostałych wymagań ogólnych w 
zakresie tematów wskazanych w wymaganiach 
szczegółowych. 
 

II. Rozumienie wypowiedzi. 
 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste 
wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych. 
 

 Uczeń rozumie wypowiedzi ustne i pisemne o 
różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach 
odbioru, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych. 
 

III. Tworzenie wypowiedzi. 
 

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, zrozumiałe 
wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych. 
 

 Uczeń tworzy płynne i zrozumiale, dłuższe 
wypowiedzi ustne oraz dłuższe wypowiedzi 
pisemne, bogate i spójne pod względem treści, w 
zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 
 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 
 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w 
sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie 
lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 
 

 Uczeń reaguje płynnie, w formie ustnej i pisemnej, 
w różnorodnych, bardziej złożonych sytuacjach, w 
zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 
 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 
 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie 
opisanym w wymaganiach szczegółowych. 
 

 Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub 
pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych. 



 
 
Treści nauczania - wymagania szczegółowe 
 

ZAKRES PODSTAWOWY  
na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu 

edukacyjnego 
 

 ZAKRES ROZSZERZONY  
na podbudowie wymagań poziomu III. 1 dla III etapu 

edukacyjnego 
 

1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem 
środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz, fonetycznych), umożliwiającym 
realizację pozostałych wymagań ogólnych 
 

 1. Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków 
językowych leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych 
oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych 
wymagań ogólnych 
 

w zakresie następujących tematów; 
1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy 
etyczne); 
2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż 
mieszkania); 
3) szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty); 
4) praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy); 
5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, 
formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy); 
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety); 
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, 
banki, ubezpieczenia); 
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, 
wypadki); 
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media); 
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy); 
11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni, uzależnienia, 
ochrona zdrowia); 
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, 
awarie, technologie informacyjno-komunikacyjne); 
13) świat przyrody (np. klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski 
żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna); 
14) państwo i społeczeństwa (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka); 
15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu 
międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów: pojawiających się na styku 
różnych kultur i społeczności. 
 
2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe wypowiedzi (np. 
instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 
1) określa główną myśl tekstu; 
2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 
3) znajduje w tekście określone informacje; 
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 
5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, 
uczestników); 
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 
 

 2. Uczeń rozumie ze słuchu teksty o różnorodnej formie i 
długości (np. rozmowy, dyskusje, wywiady, wykłady, 
komunikaty, instrukcje, wiadomości, audycje radiowe i 
telewizyjne) w różnych warunkach odbioru. 
Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 
1) oddziela fakty od opinii. 
 

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy 
informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, 
ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły 

 3. Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o różnorodnej 
formie i długości (np. artykuły prasowe, recenzje, 
wywiady, teksty literackie). 

 



prasowe i teksty narracyjne): 
1) określa główną myśl tekstu; 
2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 
3) znajduje w tekście określone informacje; 
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu; 
5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, 
formę tekstu); 
6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu; 
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 
 

Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 
1) oddziela fakty od opinii. 
 

4. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe, wypowiedzi 
ustne: 
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje 
je; 
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 
5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 
6) przedstawia opinie innych osób; 
7) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów; 
8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 
9) opisuje doświadczenia swoje i innych osób; 
10) wyraża pewność, przypuszczenie, wątpliwości dotyczące 
zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; 
11) wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń (np. automatu 
do napojów, bankomatu); 
12) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w 
zależności od sytuacji. 
 

 4. Uczeń tworzy płynne i zrozumiałe, dłuższe wypowiedzi 
ustne. 
Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 
1) wyjaśnia sposób obsługi bardziej skomplikowanych 
urządzeń oraz procedury postępowania (np. załatwianie 
spraw w instytucjach); 
2) przedstawia w logicznym porządku argumenty za i 
przeciw danej tezie lub rozwiązaniu. 
 

   
 

5. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi 
pisemne (np. wiadomość, opis, notatka, ogłoszenie, 
zaproszenie, ankieta, pocztówka, e-mail, list prywatny, prosty 
list formalny): 
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; 
2) opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je; 
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 
5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; 
6) przedstawia opinie innych osób; 
7) przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań i poglądów; 
8) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 
9) opisuje doświadczenia swoje i innych; 10) wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości; 
11) wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń (np. automatu 
do napojów, automatu telefonicznego); 
12) stosuje zasady konstruowania tekstów 
o różnym charakterze; 
13) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w 
zależności od sytuacji. 
 

 5. Uczeń tworzy dłuższe wypowiedzi pisemne (np. list 
formalny, rozprawka, opis, opowiadanie, sprawozdanie, 
recenzja), bogate i spójne pod względem treści. 
Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 
1) wyjaśnia sposób obsługi bardziej skomplikowanych 
urządzeń oraz procedury postępowania (np. załatwianie 
spraw w instytucjach); 
2) przedstawia w logicznym porządku argumenty za i 
przeciw danej tezie lub rozwiązaniu. 
 

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały, w typowych 
sytuacjach: 
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i 

 6. Uczeń reaguje ustnie w sposób płynny w różnorodnych, 
bardziej złożonych sytuacjach. 
Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu 



inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat 
i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 
2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 3) stosuje formy 
grzecznościowe; 
4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
5) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia 
codziennego (np. wymiana zakupionego towaru); 
6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 
7) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 
8) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta 
o opinie, preferencje i życzenia innych; 
9) wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 
10) prosi o radę i udziela rady; 
11) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę 
wykonania prośby; 
12) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny; 
13) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział 
rozmówca.s 
 

podstawowego, a ponadto: 
1) prowadzi negocjacje w trudnych sytuacjach życia 
codziennego (np. niezasłużone oskarżenie, spowodowanie 
szkody); 
2) aktywnie uczestniczy w rozmowie i dyskusji 
(przedstawia opinie i argumenty, odpiera argumenty 
przeciwne); 
3) komentuje, zgadza się lub kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji; 
4) spekuluje na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń 
przeszłych i przyszłych; 
5) wysuwa i rozważa hipotezy. 
 

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego np. e-
mail, wiadomość, list prywatny, prosty lisi formalny) w 
typowych sytuacjach: 
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i 
inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i 
pyta o dane rozmówcy i innych osób); 
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
3) prowadzi proste negocjacje (np. uzgadnianie formy 
spędzania czasu); 
4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 
5) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 
6) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta 
o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadza się i 
sprzeciwia; 
7) wyraża emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 
8) prosi o radę i udziela rady; 
9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę 
wykonania prośby; 
10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny. 
 

 7. Uczeń reaguje w formie dłuższego, złożonego tekstu 
pisanego (np. list prywatny lub formalny, sprawozdanie) w 
sytuacjach formalnych i nieformalnych. 
Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 
1) prowadzi negocjacje w trudnych sytuacjach życia 
codziennego (np. niezasłużone oskarżenie, spowodowanie 
szkody); 
2) ustosunkowuje się do opinii innych osób; 
3) przedstawia opinie i argumenty, odpiera argumenty 
przeciwne; 
4) komentuje, akceptuje lub kwestionuje zdanie innych; 
5) spekuluje na temat przyczyn i konsekwencji (zdarzeń 
przeszłych i przyszłych; 
6) wysuwa i rozważa hipotezy. 
 

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: 
1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w 
materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, 
piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) 
oraz tekstach obcojęzycznych; 
2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane 
informacje z tekstu w języku obcym; 
3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w 
języku polskim. 
 

 8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie. 
Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu 
podstawowego, a ponadto: 
1) streszcza usłyszany lub przeczytany tekst; 
2) rozwija notatkę, ogłoszenie, nagłówki prasowe; 
3) stosuje zmiany stylu lub formy tekstu. 
 

9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad 
językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, 
korzystanie z tekstów kultury w języku obcym). 
10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. 
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu 
zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategie kompensacyjne (np. parafraza, definicja) w przypadku, gdy nie zna 



lub nie pamięta jakiegoś wyrazu. 
13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 
 

 
 

 


