
Wymagania edukacyjne z języków  obcych 

w Salezjańskiej Szkole Podstawowej 

i Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym 

im. św. Jana Bosko w Legionowie 

w roku szkolnym 2022/23 

 

Programy nauczania w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym  

im. św. Jana Bosko 

 
Przedmiot Autor/Autorzy 

programu 

Tytuł programu Wydawnictwo Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

Język 

angielski 

 

LO IV-letnie 

Anna Abramczyk, 

Anna Pasternak, 

Joanna Stefańska 

Program nauczania języka 

angielskiego 

kompetentny nauczyciel kształtuje 

kompetencje kluczowe 2019. 

Pearson p. Marta Lipka 

 

Język 

niemiecki 

 

LO IV- letnie 

Anna Abramczyk Program nauczania języka 

niemieckiego w Liceum 

Ogólnokształcącym i Technikum na 

podbudowie nauki w ośmioletniej 

szkole podstawowej (II.2.) 

Pearson p. Urszula Czapska 

Język 

francuski 

 

LO IV-letnie 

 

Radosław 

Kucharczyk 

Program nauczania języka 

francuskiego jako drugiego w 

szkołach ponadpodstawowych: 

czteroletnim liceum i pięcioletnim 

technikum. 

PWN p. Agnieszka 

Walewska-Żurek 

 

Programy nauczania w Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Jana 

Bosko 

 

Przedmiot Autor/Autorzy 

programu 

Tytuł programu Wydawnictw

o 

Imię i 

nazwisko 

nauczyciela 

Język 

angielski 
(I - III) 

Magdalena 

Szpotowicz 
Małgorzata Szulc-

Kurpaska 

Język angielski w nauczaniu 

zintegrowanym. Program nauczania języka 

angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej 

Oxford 

University  

Press 

p. Aneta 

Świderska 
     p. Agnieszka 

Wodowska 

Język 

niemiecki 
Anna Jaroszewska Program nauczania języka niemieckiego 

 (II etap edukacyjny, klasy VII-VIII) 
Nowa  

Era 
p. Urszula 

Czapska 
 

Język 

hiszpański 
klasa IV - V 

Izabela Majcher Program nauczania j. hiszpańskiego w 

oparciu o DYDAKTYCZNY PLAN 

NAUCZANIA JĘZYKA 

HISZPAŃSKIEGO II etap kształcenia, 

szkoła podstawowa, klasa IV i V na 

podstawie podręcznika „CLAN 7” Nivel 1  

EDINUMEN p. Agnieszka 

Walewska-Żurek 

Język 

hiszpański 
klasa VI-VII 

Agnieszka Dudziak-

Szukała, Piotr 

Przystanowicz; 

 Program nauczania j. hiszpańskiego dla 

klasy VI, VII  SP  
NOWELA p. Agnieszka 

Walewska-Żurek 



Wykaz podręczników wykorzystywanych w roku szkolnym 2022/2023 

w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym 

 im. św. Jana Bosko 

 

Klasa IV 
 

Przedmiot Autor/Autorzy Tytuł podręcznika Nr 

dopuszczenia / 

Rok wydania 

Wydawnictwo Nauczyciel 

Język 

angielski 
 

Cathy Dobb, Ken 

Lackman, Jenny 

Dooley 

Repetytorium dla szkół 

ponadpodstawowych. 

Poziom rozszerzony 

 

1149/2/2022 Express 

Publishing 

p. Marta  

Lipka 
 

 
Język 

niemiecki 
 

T. Gajownik 

N. Drabich, B. 

Sekulski, C. 

Serzysko, 

 

Infos Aktuell 2 - kl. IIIA4 P 

Infos Aktuell 3 - kl. IIIA4 K, 

kl IIIB4 

 

1026/2/2019 

1026/3/2019 

 

Pearson  
p. Urszula 

Czapska 
 

Język 

francuski 
 

Régine Boutégège, 

A. Bellò, C. Poirey, 
Magdalena Supryn -

Klepcarz 

Exploits 2 +zeszyt ćwiczeń 
 

Exploits 3 +zeszyt ćwiczeń 

977/2/2020 
 

976/3/2021 

PWN p. Agnieszka 

Walewska-

Żurek 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW WYKORZYSTYWANYCH W ROKU 

SZKOLNYM 2021/22 W SALEZJAŃSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

Klasa I 

 
Przedmiot Autor/Autorzy Tytuł podręcznika Nr 

dopuszczenia/ 
Rok wydania 

Wydawnictwo Nauczyciel 

j. angielski Sarah Phillips, Kirstie 

Grainger, Michaela Morgan 

Mary Slattery 

Incredible English 

Second Edition 1 

(niebieskie) 

Materiał 

edukacyjny 
Oxford 

University Press 
p. Agnieszka 

Wodowska 

Klasa II 
 

Przedmiot Autor/Autorzy Tytuł podręcznika Nr 

dopuszczenia/ 
Rok wydania 

Wydawnictwo Nauczyciel 

j. angielski Sarah Phillips, Kirstie 

Grainger,  Michaela Morgan, 

Mary Slattery 

Incredible English 

Second Edition 2 

(czerwone) 

Materiał 

edukacyjny 
Oxford 

University Press 
p. Agnieszka 

Wodowska 
 

Klasa III 
 

Przedmiot Autor/Autorzy Tytuł podręcznika Nr 

dopuszczenia/ 
Rok wydania 

Wydawnictwo Nauczyciel 

j. angielski Sarah Phillips, Kirstie 

Grainger, Michaela 

Morgan 

Incredible English 

Second Edition 3 

(zielone) 

Materiał 

edukacyjny 
Oxford 

University Press 
p. Aneta 

Świderska 
 



Klasa IV 
Przedmiot Autor/Autorzy Tytuł podręcznika Nr 

dopuszczenia/ 
Rok wydania 

Wydawnictwo Nauczyciel 

J. angielski Sandy Zarvas, Catherine 

Bright, Arek Tkacz 
English Class - Poziom 

A1(+ ćwiczenia) 
840/1/2017 Pearson p. M. Lipka 

J. 

hiszpański 
Maria Castro CLAN 7 con Hola, 

amigos! Nivel 1 + 

ćwiczenia 

700/1/2014 Edinumen p. Agnieszka 

Walewska-Żurek 

Klasa V 
Przedmiot Autor/Autorzy Tytuł podręcznika Nr 

dopuszczenia/ 
Rok wydania 

Wydawnictwo Nauczyciel 

J. angielski Jayne Croxford, 

Graham Fruen, Arek 

Tkacz 

English Class - Poziom 

A1+ (podręcznik i 

ćwiczenia) 

840/2/2018 Pearson p. A. Filipowicz 
 

J. 

hiszpański 
Maria Castro CLAN 7 con Hola, 

amigos! Nivel 1 + 

ćwiczenia 

700/1/2014 Edinumen p. Agnieszka 

Walewska-Żurek 

Klasa VI 
Przedmiot Autor/Autorzy Tytuł podręcznika Nr 

dopuszczenia/ 
Rok wydania 

Wydawnictwo Nauczyciel 

J. angielski Jayne Croxford, 

Graham Fruen, 

ArekTkacz 

English Class – Poziom 

A2 (podręcznik i 

ćwiczenia) 

840/2/2018 Pearson p. Aneta 

Świderska 
 

J. 

hiszpański 
zespół David Isa de los 

Santos i inni 
Espacio Joven A+ 826/1/2017 Edinumen 

Nowela 
p. Agnieszka 

Walewska-Żurek 

Klasa VII 

Przedmiot Autor/Autorzy Tytuł podręcznika Nr 

dopuszczenia/ 
Rok wydania 

Wydawnictwo Nauczyciel 

J. angielski Bob Hastings, Stuart 

McKinlay, ArekTkacz 
English Class Poziom 

A2+ (podręcznik i 

ćwiczenia) 
English Class Poziom B1 

(podręcznik i ćwiczenia) 

840/4/2017 Pearson p. Aneta 

Świderska 
p. A. Filipowicz 

J. 

hiszpański 
zespół David Isa de los 

Santos i inni 
Espacio Joven  A+ 826/1/2017 Edinumen 

Nowela 
p. Agnieszka 

Walewska-Żurek 

Klasa VIII 

Przedmiot Autor/Autorzy Tytuł podręcznika Nr 

dopuszczenia/ 
Rok wydania 

Wydawnictwo Nauczyciel 

J. angielski Bob Hastings, Stuart 

McKinlay, ArekTkacz 
English Class Poziom 

B1  (podręcznik i 

ćwiczenia) 

840/5/2017 Pearson p. Aneta 

Świderska 
 

J. angielski Carolyn Barraclough, 

Suzanne Gaynor, 

ArekTkacz 

English Class Poziom 

B1+ (podręcznik i 

ćwiczenia) 

840/6/2018 Pearson p. Marta Lipka 

J. 

niemiecki 
Jolanta Kamińska Das ist Deutsch – 

Kompakt 
814/2/2018 Nowa ERA p. Urszula 

Czapska 
J. 

francuski 
Marine Antier, Fabienne 

Gallon 
En avant 2 + materiał 

ćwiczeniowy En avant 2 
871/2/2018 Hachette p. Agnieszka 

Walewska-

Żurek 



Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego i Salezjańskiej Szkoły Podstawowej 

 

§ 1 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do: 

1)   wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2)    wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych z języków obcych; 

 

§ 2 

 

 

1. Wymagania edukacyjne mają na celu: 

 

          1)   Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach  

                w tym zakresie, 

          2)   Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi  

                 informacji  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć i w jakim    

                 kierunku powinien  pogłębić wiadomości, 

          3)   Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

          4)   Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, 

          5)   Dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji 

  o postępach, trudnościach w nauce oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

          6)    Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  

                 dydaktyczno-wychowawczej. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych z języków obcych 

niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z 

języków obcych; 

2)   ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych z języków obcych; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych 

przepisach; 

4)   ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

     ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z języków obcych; 



5)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia w zakresie znajomości języków obcych; 

 

3.  Nauczyciele języków obcych, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, 

informują uczniów oraz ich rodziców o: 

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z języków 

obcych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z języków obcych. 

 

4. Wymagania edukacyjne z języków obcych, nauczyciele opracowują pisemnie, 

przechowują w swojej dokumentacji i zamieszczają na stronie internetowej szkoły. 

Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują dyrektorowi. 

§ 3 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych z języków obcych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o 

którym mowa w odrębnych przepisach.  

§ 4 

1. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego. 

 



2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

§ 5 

 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych z języków 

obcych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

2. Zasady przeliczania wartości procentowej na oceny dla SLO i SSP. 

             

Ocena  SLO % wykonania zadania 

celujący 100 

bardzo dobry 91 - 99 

dobry 76 - 90 

dostateczny 56 - 75 

dopuszczający 

 

niedostateczny 

36 - 55 

 

0 - 35 

Ocena SSP % wykonania zadania 

celujący 100 



bardzo dobry 90 - 99 

dobry 70 - 89 

dostateczny 50 - 69 

dopuszczający 

 

niedostateczny 

30 - 49 

 

0-  29 

 

  

3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen 

bieżących w skali, odbywa się w następujących formach: 

 

1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich 

lekcji; 

2) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów 

programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych; 

wypowiedź dotycząca omawianego tematu, zaprezentowanie dialogu (np. rozmowy 

sterowane), opis ilustracji, streszczenie tekstu lub artykułu. Oceniane są: płynność 

wypowiedzi, poprawność i różnorodność struktur gramatycznych oraz leksykalnych, 

logika wypowiedzi; 

3)  kartkówki gramatyczne/leksykalne - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 

minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji; 

4) pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, 

sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów 

programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych; 

5)      dyktanda; 

6)      ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji; 

7)      ćwiczenia i zadania wykonane w domu; 

8)      prace długoterminowe i prace projektowe; 

9)  pisemna forma wypowiedzi (praca na lekcji) przygotowująca do egzaminu  maturalnego 

lub egzaminu ósmoklasisty; 

10) aktywność i praca na lekcji – oceniana na „+” lub „—”. Za pięć plusów uczeń otrzymuje 

ocenę 5 (bardzo dobrą), za trzy minusy otrzymuje ocenę 1 (niedostateczną). Ocena za 

aktywność traktowana jest jako ocena wspomagająca. 

 

4. Pisemną pracę klasową nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego oraz 

informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem.  



5. Każda pisemna praca klasowa powinna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i 

kryteriów oceny. 

 

6. Kartkówki  nie wymagają zapowiadania. 

 

7. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu. 

 

8. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe i 

nie więcej niż jedna w danym dniu dla SLO. 

 

9. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwie  pisemne prace klasowe i 

nie więcej niż jedna w danym dniu dla SSP. 

 

10. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę 

bieżącą. 

 

11. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen 

bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej 

niż trzy. 

 

12. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, 

liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić 

nie mniej niż cztery. 

 

13. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do 

dziennika elektronicznego lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości: 

 

1)   w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo 

przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej; 

2)      w ciągu 7 dni roboczych od daty kartkówki. 

 

14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela 

do końca roku szkolnego. 

 

15.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są: 

 

1)  okazywane uczniom podczas lekcji podsumowującej pracę pisemną, oraz na 

indywidualną prośbę ucznia w uzgodnionym z nauczycielem terminie, 

2)    okazywane rodzicom podczas dni otwartych lub na indywidualną prośbę rodziców w 

uzgodnionym z nauczycielem terminie, 

3)    kopiowane przez ucznia lub rodzica na ich prośbę urządzeniami, którymi dysponuje 

uczeń lub rodzic, 

4)     oddane uczniowi lub rodzicowi na ich prośbę, za potwierdzeniem odbioru. 

 

Nauczyciel ustala z uczniami formę okazywania uczniom prac pisemnych. 

  

16. Rodzicowi i uczniowi przysługuje prawo zgłoszenia wątpliwości w kwestii ocenionej 

pracy w terminie 7 dni roboczych od dnia zapoznania się z pracą. 



17. W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa będzie realizowana za pomocą 

zdalnego nauczania ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na 

monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez:  

 

1)      wykorzystanie aplikacji Classroom, 

2)      zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań, 

3)      videolekcje z wykorzystaniem Meet,  

4)     karty  pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane  przez Classroom, 

pocztę elektroniczną i/lub inne narzędzia służące do pracy zdalnej. 

 

18. W czasie pracy na odległość nagradza się takie postawy jak - pilność, terminowość, 

jakość prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalną pomoc kolegom. 

 

19. Skala ocen oraz kryteria oceniania w czasie pracy na odległość są zgodne z 

dotychczasowym Ocenianiem Wewnątrzszkolnym. 

 

§ 6 

1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki 

i        uzupełnić zaległości. 

 

2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, w ustalonym przez 

siebie terminie i formie. 

 

3. Zasada ta stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub 

nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela. 

 

4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania 

wiadomości i umiejętności na pierwszej lekcji, na której pojawi się uczeń lub w terminie i 

formie ustalonych przez nauczyciela.  

 

5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania 

wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem. 

 

6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu 

materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co 

do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel. 

 

7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na 

nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu 

przedmiotowego, ćwiczeń, itp.: 

 

1) jeden raz w półroczu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 

godziny tygodniowo; 

 



2) dwa razy w ciągu półrocza - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w 

wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo. 

 

8. Nie częściej niż dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, 

polegające na braku zadania domowego. 

 

9.  Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych 

pisemnych prac klasowych i dyktand. 

§ 7 

  

1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala 

się w stopniach według skali: 

 

1)      stopień celujący – 6; 

2)      stopień bardzo dobry – 5; 

3)      stopień dobry – 4; 

4)      stopień dostateczny – 3; 

5)      stopień dopuszczający – 2; 

6)      stopień niedostateczny – 1. 

 

2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1–5. 

 

3.      Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6. 

  

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla SLO i SSP 

§ 8 

Ogólne wymagania edukacyjne obowiązujące w szkole: 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim/pełnym stopniu opanował wiedzę i 

umiejętności określone programem nauczania danego przedmiotu w danej klasie, który 

samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu teoretycznych lub praktycznych problemów, proponuje nietypowe rozwiązania, 

rozwiązuje zadania wykraczające poza program danej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach, 

zawodach na szczeblu regionalnym lub krajowym. 
 

2. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował przewidywany programem 

nauczania materiał w pełnym zakresie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 

stosuje posiadaną wiedzę przy rozwiązywaniu zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

3. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości objętych 

programem nauczania w danej klasie, ale na poziomie przekraczającym wymagania zawarte 

w podstawie programowej, poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

 



4. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań 

zawartych w podstawie programowej, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

o średnim stopniu trudności. 

 

5. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy 

programowej, ale w stopniu umożliwiającym uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy 

z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

 

6. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych przez podstawę programową danego przedmiotu nauczania w danej klasie, 

braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz który nie jest w 

stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

 

 

 

Kryteria oceniania niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen w SSP i SLO 
 

Oceny Sprawność 

słuchania 

Sprawność 

mówienia 

Sprawność 

czytania 

Sprawność 

pisania 

Inne 

umiejętności 

      

D
o
p

u
sz

cz
a
ją

cy
 

Uczeń rozumie Przy 
Uczeń 

rozumie 

Uczeń potrafi 

z 
Uczeń dostrzega 

podstawowe 
formułowani

u 
prosty tekst pomocą błędy i z 

informacje krótkich narracyjny, z nauczyciela pomocą 

zawarte w wypowiedzi pomocą sformułować nauczyciela 

tekście, potrafi na określony nauczyciela krótką potrafi je 

wskazać jego temat uczeń 
potrafi 

określić 
wypowiedź poprawić. 

temat. Z posługuje się główną myśl oraz zapisać Potrafi korzystać 

pomocą środkami tekstu. W otrzymany ze słownika 

nauczyciela 
językowymi 

w 
przypadku prosty dwujęzycznego. 

potrafi stopniu 
dłuższego 

tekstu 
komunikat z  

rozróżniać 
elementarny

m, 
rozumie jego 

zastosowanie

m 
 

informacje 
stosuje 

ubogie 

ogólny sens, 

przy 
najprostszych  

prawdziwe od słownictwo, 
czym 

niektóre 
struktur  

fałszywych. nieporadnie fragmenty 
gramatycznyc

h, 
 



 
używa 

struktur 
pozostają stosuje ubogie  

 
składniowych

, 

niezrozumiał

e. 
słownictwo,  

   
popełnia 

liczne 
 

 popełnia  błędy  

 liczne błędy  gramatyczne i  

 językowe,  leksykalne  

 
które 

znacznie 
 zakłócające  

 zakłócają  komunikację.  

 komunikację.    

      

D
o
st

a
te

cz
n

y
 

Uczeń potrafi Uczeń Uczeń czyta 

ze 

Uczeń potrafi Uczeń potrafi 

wymienić właściwie zrozumienie

m 

konstruować poprawić tekst 

podstawowe reaguje proste teksty, różne formy mówiony i 

informacje językowo na potrafi 

określić 

wypowiedzi pisemny, potrafi 

zawarte w wypowiedź główne myśli pisemnych z korzystać ze 

tekście, rozmówcy, tekstów, 

potrafi 

użyciem słownika 

określić potrafi stwierdzić 

czy 

prostych dwujęzycznego i 

ogólny sens podtrzymać tekst zawiera środków innych źródeł 

wysłuchanego rozmowę, określone językowych. informacji, w 

tekstu i jego formułuje informacje. Posługuje się tym 

     

problematykę. krótkie  mało elektronicznych. 

 wypowiedzi  urozmaicony

m 

 

 stosując  słownictwem i  

 podstawowe  ograniczonym  

 słownictwo,  zasobem  

 ograniczony  struktur  

 zakres 

struktur 

 składniowych.  

 składniowych

, 

 Popełnia 

liczne 

 

 liczne  błędy  

 powtórzenia 

z 

 gramatyczne i  

 
 

 



  błędami  leksykalne  

 językowymi,  zakłócające  

 które  komunikację w  

 częściowo  stopniu  

 zakłócają  nieznacznym.  

 komunikację.    

     

D
o
b

ry
 

Uczeń potrafi Uczeń potrafi Uczeń czyta ze Uczeń potrafi Uczeń potrafi 

streścić samodzielnie zrozumieniem sporządzić ocenić własne 

wysłuchany formułować dłuższe i bardziej dłuższą, spójną postępy w 

nauce 

tekst wypowiedzi złożone teksty, notatkę, potrafi języka obcego i 

(dopuszczalne stosując wyszukuje 

żądane 

skonstruować zaplanować 

są pewne słownictwo i informacje i różne formy samokształcenie

. 

nieścisłości, frazeologię potrafi je wypowiedzi Potrafi 

korzystać 

nie mające zgodną z wyselekcjonowa

ć. 

pisemnych z z materiałów (w 

istotnego tematem  użyciem tym 

wpływu na wypowiedzi  zróżnicowanyc

h 

autentycznych) 

całościowe oraz niezbyt  struktur do samodzielnej 

jego urozmaicone  leksykalnych i nauki. 

rozumienie). struktury  gramatycznych

. 

 

Potrafi składniowe.  Popełnia dość  

hierarchizowa

ć 

Popełnia  liczne błędy,  

informacje nieliczne  które nie  

zawarte w błędy, które  zakłócają  

tekście i nie zakłócają  komunikacji.  

rozumie sens komunikacji,    

wypowiedzi. stosuje    

 poprawną    

 wymowę i    

 intonację.    

 Potrafi    

 zainicjować,    

 podtrzymać i    

 zakończyć    

 rozmowę,    

 wyrazić    

 własną 

opinię, 

   



 negocjować    

 oraz    

 relacjonować    

 wypowiedzi    

 innych osób.    

     

B
a
rd

zo
 d

o
b

ry
 

Uczeń 

rozumie 

Uczeń Uczeń czyta ze Uczeń Uczeń potrafi 

bardzo dobrze wykazuje zrozumieniem formułuje 

różne 

efektywnie 

wysłuchany samodzielnoś

ć 

dłuższe, złożone wypowiedzi współdziałać w 

tekst, potrafi i kreatywność pod względem zgodne z grupie, 

go w treści i formy 

oraz 

tematem i przedstawić 

szczegółowo formułowaniu krótkie teksty formą, stosuje prace 

streścić, własnych autentyczne, urozmaicone projektowe, 

dokonać wypowiedzi, potrafi słownictwo i znajdować 

właściwego stosuje interpretować frazeologię. informacje w 

doboru urozmaicone informacje w 

nich 

Sporadycznie źródłach 

informacji i struktury zawarte oraz popełnia różne obcojęzycznych

. 

zastosować w składniowe, określić intencje 

i 

błędy  

innym bogate opinie autora. gramatyczne i  

kontekście. słownictwo i  leksykalne,  

Potrafi frazeologię  które nie  

ustosunkować powiązaną z  zakłócają  

się do tematem,  komunikacji.  

informacji popełnia  Potrafi  

zawartych w sporadyczne  prawidłowo  

tekście oraz błędy, które  stosować  

wyciągając nie zakłócają  zasady  

wnioski. komunikacji,  ortografii i  

 stosuje  interpunkcji.  

 poprawną    

 wymowę i    

 intonację.    

 Potrafi    

 reagować    

 adekwatnie 

do 

   

 sytuacji,    

 przedstawić i    

 uzasadnić    



 własne 

opinie, 

   

 bronić ich,    

 komentować    

 opinie innych    

 osób, wyrazić    

 intencje i    

 stany    

 emocjonalne.    
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