
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

 

Kryteria oceny  uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych 
 

 

1. Kryteria wymagań dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych dotyczą uczniów posiadających 

aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań do 

specyficznych trudności w nauce ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia) 

2. Uczeń ma możliwość wydłużonego czasu pracy lub zmniejszenia ilości zadań odpowiednio do rodzaju 

trudności 

3. Uczeń pisze pracę klasową dostosowaną do rodzaju trudności np tekst pisany większą czcionką, z 

większymi odstępami, zadania standardowe przekształcone tak, aby polegały one w większości na 

łączeniu, dopasowywaniu, numerowaniu, zaznaczaniu elementów, zamiast na samodzielnym 

wpisywaniu, teksty do pisania krótsze, polegające na kończeniu rozpoczętych zdań. 

4. Uczeń może w miarę możliwości organizacyjnych kilkukrotnie wysłuchać tekst do zadania. 

5. Uczeń może uzupełnić pracę pisemną wypowiedzią ustną. 

6. Przy ocenie prac pisemnych uczniów o specyficznych trudnościach w nauce nauczyciel nie bierze pod 

uwagę staranności pisma oraz błędów typowo dyslektycznych (polegających na gubieniu, przestawianiu, 

zamienianiu  liter, zapisie fonetycznym) 

7. Uczeń ma możliwość wcześniejszego przygotowania się do czytania tekstu głośno. 

8. Teksty do czytania i tłumaczenia są odpowiednio krótsze. 

9. Uczeń może otrzymać większe partie materiału do opracowania ustnego, zamiast innych prac pisemnych. 

10. Uczeń z niedosłuchem zwolniony jest z zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu. 

 

 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny  

dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce 
 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Gramatyka i słownictwo 

● potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych 

● potrafi budować zdania, przeważnie niespójne 

● dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa odpowiedniego do zadania 

● czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa 

 

Słuchanie i czytanie 

● potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens i kilka kluczowych informacji z krótkich tekstów i 

rozmów 

● potrafi wydobyć część informacji szczegółowych podanych wprost 

● potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji 

● potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

● potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, czasem potrzebuje pomocy i podpowiedzi 

 

Mówienie 

● potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami 

● potrafi  mówić spójnie, ale z częstym wahaniem 

● posługuje się czasem poprawnym językiem, popełnia wiele zauważalnych błędów 

● dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 

● potrafi omawiać tematy codzienne, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze bardziej złożonym 

● nie próbuje w naturalny sposób zabierać głosu w rozmowie 

● można go zazwyczaj zrozumieć, ale z trudnością 

 

 

 

Pisanie  



● próbuje pisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo 

● w tekście brak organizacji 

● tekst zawiera niektóre istotne elementy 

● może pisać teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

● tekst zawiera wiele błędów językowych. 

● tekst jest częściowo zrozumiały 

 

 

Ocena dostateczna 
Wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 

 

Gramatyka i słownictwo 

● potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi 

● potrafi niekiedy budować zdania spójne 

● często stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

● używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym 

 

Słuchanie i czytanie 

● potrafi czasem zrozumieć ogólny sens i część kluczowych informacji z różnorodnych tekstów i rozmów 

● potrafi wydobyć większość informacji szczegółowych podanych wprost 

● potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną 

● potrafi rozróżnić niektóre dźwięki 

● potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

 

Mówienie 

● potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

● mówi spójnie z wyraźnym wahaniem 

● posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów 

● potrafi omawiać tematy codzienne, ale niewiele tematów o charakterze bardziej złożonym 

● potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

● można go zazwyczaj zrozumieć 

 

Pisanie  

● potrafi pisać zdania zawierające poprawne proste struktury i słownictwo 

● potrafi częściowo zorganizować tekst, 

● tekst zawiera większość istotnych elementów, ale opracowanych pobieżnie 

● może pisać teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

 

 

Ocena dobra 
Wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną oraz: 

 

Gramatyka i słownictwo 

● potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

● potrafi budować zdania w większości spójne 

● zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

● używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym 

 

Słuchanie i czytanie 

● uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens i większość kluczowych informacji z różnorodnych 

tekstów i rozmów 

● potrafi wydobyć szczegółowe informacje podane wprost i część wymagających głębszej analizy 

● potrafi wydobyć większość informacji i przekształcić je w formę pisemną 

● potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

 

 

 

 

Mówienie 



● przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

● potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem 

● posługuje się w miarę poprawnym językiem popełniając niekiedy zauważalne błędy 

● dysponuje zasobem słownictwa odpowiednim dla wyrażania myśli i idei 

● potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym 

● potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

● można go zrozumieć 

 

Pisanie  

● próbuje  pisać zdania zawierające poprawne złożone struktury i słownictwo 

● zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 

● tekst zawiera wszystkie  istotne elementy, choć niektóre są opracowane pobieżnie 

● może pisać teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

 

 

Ocena bardzo dobra 
 

Wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą oraz: 

 

Gramatyka i słownictwo 

● potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi 

● potrafi budować spójne zdania 

● bardzo często stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

● używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym 

 

Słuchanie i czytanie 

● potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje z różnorodnych tekstów i rozmów 

● potrafi wydobyć wszystkie informacje szczegółowe podane wprost i większość wymagających głębszej 

analizy 

● potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną 

● potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 

 

Mówienie 

● potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

● potrafi mówić spójnie bez wahań 

● posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów 

● dysponuje dużym zasobem słownictwa odpowiednim dla wyrażania myśli i idei 

● potrafi omawiać tematy codzienne i  tematy o charakterze bardziej złożonym 

● potrafi  w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

 

 

Pisanie  

● potrafi  napisać zdania zawierające poprawne złożone struktury i słownictwo 

● tekst zawiera wszystkie  istotne elementy 

● pisze tekst odpowiedniej długości 

● tekst zawiera drobne błędy językowe niezakłócające komunikacji 

 

 

Ocena celująca 
Wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz: 

 

Gramatyka i słownictwo 

● potrafi swobodnie operować strukturami prostymi i złożonymi 

● potrafi budować spójne zdania zawierające złożone elementy. 

● stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

● potrafi przekształcać złożone struktury gramatyczne 

 

 

Słuchanie i czytanie 



● potrafi zrozumieć ogólny sens, wszystkie kluczowe i szczegółowe informacje z różnorodnych tekstów i 

rozmów 

● potrafi wydobyć wszystkie informacje szczegółowe wymagające głębszej analizy 

● potrafi wydobyć potrzebne informacje i swobodnie przekształcić je w formę pisemną 

● potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego i odpowiedzieć na nie adekwatnie do 

sytuacji 

● potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela i swobodnie zareagować na nie językowo 

 

 

Mówienie 

● potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość w złożonej formie 

● potrafi budować dłuższe wypowiedzi ustne spójnie i bez wahań 

● posługuje się poprawnym językiem 

● dysponuje dużym zasobem słownictwa odpowiednim dla wyrażania myśli i idei i wykorzystuje go w 

komunikacji w czasie zadań i innych sytuacji lekcyjnych 

 

 

Pisanie  

● potrafi  spójny kilku- kilkunastozdaniowy tekst  zawierający poprawne złożone struktury i słownictwo 

● potrafi w sposób spójny  zorganizować tekst 

● tekst zawiera wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zdania wynikają jedne z drugich 

 

 

 

 

  



JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
 

 

Wymagania na poszczególne oceny dla osób niepełnosprawnych umysłowo 
 

 

Ocena dopuszczająca 
 

Gramatyka i słownictwo 

● potrafi poprawnie operować bardzo niedużą ilością struktur prostych 

● zna niewiele pojedynczych wyrazów z omawianego zakresu tematycznego 

 

 

Słuchanie i czytanie 

● potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens z bardzo prostych tekstów 

● potrafi wydobyć z tekstu pojedyncze wyrazy, czasem bardzo niewielką część informacji podanych 

wprost 

 

 

Mówienie 

● czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami, przy pomocy środków niewerbalnych 

● mówi proste wyrazy, z częstym wahaniem 

 

Pisanie 

● podpisuje obrazki 

● zeszyty prowadzi niestarannie z licznymi pomyłkami i skreśleniami (ok 10-20 % poprawnych treści) 

 

 

Ocena dostateczna 
 
Gramatyka i słownictwo 

● potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych 

● potrafi zbudować proste zdanie na podstawie wzoru 

● dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa odpowiedniego do zadania 

● czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa 

 

 

Słuchanie i czytanie 

● potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

● potrafi rozróżnić niektóre dźwięki 

● potrafi czasem  zrozumieć polecenia nauczyciela, wspierane gestem i mimiką 

 

 

Mówienie 

● reaguje na pytania 

● mówi z częstym wahaniem i z pomocą, długo się zastanawiając 

● nie próbuje w naturalny sposób zabierać głosu w rozmowie 

 

 

Pisanie 

● próbuje pisać bardzo krótkie zdania na podstawie wzoru 

● zeszyty prowadzi niestarannie z licznymi pomyłkami i skreśleniami (ok 30 % poprawnych treści) 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena dobra 
 
Gramatyka i słownictwo 

● potrafi samodzielnie zbudować proste zdanie 

● czasem stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

● używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym 

 

Słuchanie i czytanie 

● potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens bardzo prostych tekstów i rozmów 

● potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

● potrafi rozróżnić część dźwięków 

● potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

 

Mówienie 

● czasem potrafi przekazać wiadomość 

● mówi spójnie z wyraźnym wahaniem 

● posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów 

● potrafi  krótko wypowiedzieć się na  tematy codzienne,  

● potrafi czasami, zachęcony  w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

● można go częściowo zrozumieć 

 

Pisanie 

● potrafi pisać zdania zawierające poprawne proste struktury i słownictwo 

● tekst zawiera niewiele istotnych elementów 

● używa w zdecydowanej większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. 

● zeszyty prowadzi niezbyt starannie, ale treść jest w większości możliwa do odczytania 

 

 

Ocena bardzo dobra 
 
Gramatyka i słownictwo 

● potrafi poprawnie operować większością struktur prostych  

● potrafi budować pojedyncze zdania w większości spójne 

● zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania 

 

 

 

Słuchanie i czytanie 

● potrafi zazwyczaj zrozumieć niewielką część kluczowych informacji z bardzo prostych tekstów i 

rozmów 

● potrafi wydobyć niektóre szczegółowe informacje podane wprost 

● potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego 

● potrafi rozróżnić dźwięki 

● potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

 

Mówienie 

● przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

● potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem 

● potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie 

● można go zazwyczaj zrozumieć 

 

Pisanie 

● pisze tekst na podstawie wzoru (w większości przepisuje, dokonując bardzo nielicznych zmian) 

● używa w większości prawidłowej pisowni i interpunkcji. 

● zeszyty przedmiotowe prowadzi starannie, teksty są w większości zrozumiałe dla odbiorcy 

 

 

 

 

 



Ocena celująca 
 
Gramatyka i słownictwo 

● potrafi poprawnie operować strukturami prostymi  

● potrafi budować spójne zdania 

 

Słuchanie i czytanie 

● potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje z różnorodnych tekstów i rozmów,  

● potrafi wydobyć informacje szczegółowe podane wprost 

● potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela i poprawnie na nie zareagować 

 

 

Mówienie 

● potrafi przekazać wiadomość 

● potrafi mówić spójnie z pewnym wahaniem 

● posługuje się  zrozumiałym  językiem 

 

 

Pisanie 

● samodzielnie pisze bardzo krótkie teksty 2-3 zdaniowe 

● tekst zawiera część  istotnych elementów 

● używa  prawidłowej pisowni i interpunkcji. ` 

● zeszyty prowadzi bardzo starannie, z niewielką ilością błędów ( ok 70 % treści jest zapisanych 

poprawnie) 

 


