
OCENA ODPOWIEDZI USTNEJ I PISEMNEJ 

(WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY) 

                                                            JĘZYKI OBCE   LO 

I. Ocena celująca. 

- Ocenę celującą otrzymują laureaci konkursów i olimpiad językowych. 
- Bezbłędne zrozumienie tekstów czytanych i słuchanych, wypowiedzi płynne i 

swobodne; 
- bogate słownictwo i różnorodność struktur gramatycznych; bezbłędne, spontaniczne i 

naturalne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego; duża swoboda w dialogach. 
Wypowiedzi pisemne: logiczne, planowe (konsekwentnie realizowany jest zamysł), 
spójne i harmonijne, duża umiejętność przekazywania realiów, wszechstronność 
ujęcia tematu, inwencja stylistyczna. 

 

II. Ocena bardzo dobra. 

a) sprawność czytania: 

- płynne czytanie ze zrozumieniem dłuższych i bardziej złożonych tekstów i dialogów; 
- globalne i szczegółowe rozumienie tekstu czytanego; skuteczność czytania niezależna 

od  
- formy, stylu, języka komunikatu; 
- wyodrębnianie żądanych informacji a także określanie myśli przewodniej tekstu i/lub 

jego fragmentów; 

 

b) sprawność mówienia: 

- płynne mówienie z zastosowaniem prawidłowej wymowy i zróżnicowanych struktur 
gramatycznych; naturalne tempo, komunikat spójny i czytelny; 

- bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi; 
- generowanie różnorodnych komunikatów w szerokim spektrum tematycznym i 

różnorodnych sytuacjach; 

 

c) sprawność rozumienia ze słuchu 

- efektywny odbiór zróżnicowanych pod względem formy, treści i języka komunikatów; 
- wyodrębnianie w wysłuchanym komunikacie zarówno głównej idei wypowiedzi, jak 

również  żądanych informacji; 
- rozumienie globalne i szczegółowe wypowiedzi rodzimych użytkowników języka, 

również w niesprzyjających warunkach odbioru; 



 

d) sprawność pisania 

- formułowanie rozbudowanej, bogatej leksykalnie i poprawnej gramatycznie 
wypowiedzi pisemnej, o czytelnej i wyważonej kompozycji i spójnej strukturze 
logicznej; 

- poprawna ortografia i interpunkcja; 
- umiejętność wyrażania zarówno własnych opinii jak i przytaczania i interpretowania 

zdarzeń, przy zachowaniu jednolitej stylistyki, adekwatnej do formy, celu i tematu 
wypowiedzi; 

 

III. Ocena dobra. 

a) sprawność czytania 

- poprawne czytanie tekstów ze zrozumieniem - umiejętność przewidywania i 
określania zarówno przedmiotu jak i treści komunikatu; 

- wyodrębnianie myśli przewodniej całego komunikatu i poszczególnych jego części; 
- poprawne określanie formy i funkcji komunikatu; 

b) sprawność mówienia 

- mówienie z zastosowaniem prawidłowych zasad wymowy i gramatyki, błędy 
językowe nieznacznie zakłócają komunikacje; tempo zbliżone do naturalnego; 

- formułowanie własnych wypowiedzi na tematy z życia codziennego i innych zjawisk 
społecznych; 

- poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi; 

 

c) sprawność rozumienia ze słuchu 

- efektywny odbiór zróżnicowanych pod względem formy, treści i języka komunikatów, 
tematycznie i językowo korespondujących z materiałem nauczania; 

- globalne rozumienie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka 
- prawidłowe określanie formy wysłuchanej wypowiedzi; 

 

d) sprawność pisania 

- formułowanie wypowiedzi pisemnej poprawnej gramatycznie i leksykalnie; 
sporadyczne  błędy nie zakłócają odbioru komunikatu; 

- umiejętność wyrażania własnej opinii; budowanie wypowiedzi zgodnie z 
opanowanym modelem; 

- umiejętność zbudowania poprawnego komunikatu pisemnego spełniającego warunek 
określonego limitu słów w określonym limicie czasu; 



 

IV. Ocena dostateczna. 

a) sprawność czytania 

- poprawne czytanie tekstów o mniejszym stopniu trudności, ze zrozumieniem 
podstawowych informacji zawartych w tekście; tendencja do dosłownego tłumaczenia 
tekstu; 

- poprawne określanie formy i funkcji czytanego komunikatu; 

 

b) sprawność mówienia 

- poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy zapewniających 
zrozumienie wypowiedzi (dopuszczalne błędy językowe nie zakłócające rozumienia); 

- tempo wypowiedzi wolne, zdania proste; 
- właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy; 
- formułowanie krótkich wypowiedzi na określone tematy z życia codziennego (wybór 

prawidłowego stylu wypowiedzi stanowi problem) 

c) sprawność rozumienia ze słuchu 

- określanie ogólnego sensu wypowiedzi; 
- wyodrębnianie informacji występujących w zrozumiałych kontekstach i wyrażonych 

zrozumiałym językiem; 

 

d) sprawność pisania 

- formułowanie prostych wypowiedzi pisemnych (tendencja do odtwarzania modelu); 
- błędy językowe nieznacznie zakłócające odbiór tekstu. 

 

V. Dopuszczający 

- fragmentaryczne zrozumienie tekstu; 
- ubogie słownictwo; 
- błędy w wymowie i akcentowaniu, mimo licznych błędów leksykalnych i 

gramatycznych zachowana jest komunikacja w ograniczonym zakresie; 
- brak umiejętności samodzielnego nawiązania i prowadzenia rozmowy; 
- wypowiedzi pisemne częściowo zgodne z tematem, w dużym stopniu niespójne i 

niekonsekwentne; 
- słaba orientacja w realiach; 
- rzeczowe błędy. 

VI. Niedostateczny 



- Niezrozumienie tekstów czytanych i słuchanych; brak znajomości podstawowych 
struktur gramatycznych i umiejętności budowania zdań, brak podstawowego 
słownictwa; 

- wymowa uniemożliwiająca zrozumienie, brak umiejętności przekazywania informacji; 
- wypowiedzi pisemne ze znacznym odstępem od tematu, pozbawione spójności i 

logiki, brak orientacji w realiach, liczne błędy rzeczowe. 

We wszystkich innych kwestiach obowiązują przepisy zawarte w WZO. 

 


