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Kryteria oceniania kl. 2 Liceum  

 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo wprowadzane na zajęciach, 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się gramatycznymi (w 
zależności od działu)   

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo, na ogół 
poprawnie posługuje się czasami 
popełniając nieliczne błędy, które nie 
zakłócają przekazu informacji. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane,nie zawsze poprawnie posługuje 
się czasami popełniając liczne błędy. 
Często dochodzi do zaburzeń w przekazie 
informacji.  

Uczeń, posługuje się bardzo ograniczonym 
zakresem słownictw, popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasów. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące emocji i uczuć osób 
występujących lub opisanych w nagraniu. 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące emocji i uczuć osób 
występujących lub opisanych w 
nagraniu, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście informacje dotyczące emocji i 
uczuć osób występujących lub opisanych 
w nagraniu. 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
informacje dotyczące emocji i uczuć osób 
występujących lub opisanych w nagraniu, 
popełnia przy tym liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej  Uczeń w sposób płynny opisuje obrazek, 
swój charakter, zdarzenie ( w zależności 
od treści polecenia) stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone słownictwo 
i poprawne struktury gramatyczne, płynnie 
opisuje ilustracje.  

Uczeń mówi w języku obcym, stosując 
w miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje, nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń posługuje się językiem obcym w 
mowie, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację; opisuje ilustracje stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń posługuje się językiem angielskim w 
mowie, stosując bardzo ograniczoną ilość 
słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje  
popełniając liczne błędy językowe znacznie 
zakłócające komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie informacji 

 

 

 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny udziela informacji 
i prosi o informacje związane z 
odrabianiem prac domowych, spędzaniem 
czasu wolnego w weekend, planami na 
wieczór oraz wakacje, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z odrabianiem prac 
domowych, spędzaniem czasu wolnego 
w weekend, planami na wieczór oraz 
wakacje, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń udziela informacji i prosi o 
informacje związane z odrabianiem prac 
domowych, spędzaniem czasu wolnego w 
weekend, planami na wieczór oraz 
wakacje, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie udziela informacji i prosi 
o informacje związane z odrabianiem prac 
domowych, spędzaniem czasu wolnego w 
weekend, planami na wieczór oraz 
wakacje, popełniając liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie poznanej na 
zajęciach, w którym przedstawia się, 
opisuje swoją rodzinę, relacjonuje 
wskazane wydarzenia i prosi o przesłanie 
o konkretne informacje. Uczeń tworzy 
wypowiedzi pisemne charakteryzujące sie 
bogactwem leksykalnym, poprawną 
gramatyką, nie popełniając większych 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie poznanej 
na zajęciach języka angielskiego w 
którym przedstawia się, opisuje swoją 
rodzinę, relacjonuje wskazane 
wydarzenia i prosi o informacje,  
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie poznanej na 
zajęciach,  w którym przedstawia się, 
opisuje swoją rodzinę, relacjonuje 
wskazane wydarzenia i prosi o informacje 
zgodne z poleceniem, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie poznanej na 
zajęciach,  w którym przedstawia się, 
opisuje swoją rodzinę, relacjonuje 
wskazane wydarzenia i prosi informacje 
zgodne z poleceniem,  zbudowaną z 
trudnych do powiązania fragmentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
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błędów i stosując urozmaicone słownictwo 
oraz właściwą formę i styl wypowiedzi. 

formę i styl wypowiedzi. wypowiedzi. zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Inne wymagania 

 

 

Uczeń nie przekracza ustalonego limitu 

braku zadań i nieprzygotowań do lekcji, 

na zajęciach jest aktywny, chętnie 

wypowiada się w języku obcym, wykazuje 

starania i inicjatywę, jego prace domowe 

oddawane są w umówionym  terminie, 

charakteryzują się starannością. 

Uczeń nie przekracza ustalonego limitu 

braku zadań i nieprzygotowań do lekcji, 

na zajęciach jest aktywny, ale 

wypowiada się głównie, gdy jest 

zapytany przez nauczyciela, zdarza mu 

się nie dostarczyć pracy domowej w 

terminie, lub praca domowa nie jest 

wykonana z należyta starannością. 

Uczniowi zdarza sie przekroczyć limit 

braku zadań lub nieprzygotowań do lekcji, 

na zajęciach nie jest aktywny, wypowiada 

sie jedynie w sytuacjach, gdy jest 

zapytany przez nauczyciela, jego 

wypowiedzi są lakoniczne. Uczeń nie 

wykazuje należytych starań podczas 

zajęć i zadań domowych. 

Uczeń często jest nieprzygotowany do 

zajęć i nie odrabia zadań domowych 

regularnie. Nie jest aktywny na zajęciach, 

nie udziela odpowiedzi nawet, gdy jest 

pytany przez nauczyciela. Nie wykazuje 

starań, nie podejmuje trudu nauki, nie 

przestrzega ustalonych terminów 

dotyczących np. prac domowych lub 

poprawy sprawdzianów. 

     

Aby uczeń uzyskał ocenę celującą powinien spełniać kryteria na ocenę bardzo dobrą, a także: 

- brać udział w konkursach z języka angielskiego w których zajmuje wysokie pozycje. 

- posiadać słownictwo, oraz umieć zastosować struktury gramatyczne i wyrażenia wykraczające poza materiał omawiany na zajęciach. 

- wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem (np. zaangażowanie w działalność pozalekcyjną związaną z j. angielskim). 

 

 


