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Wymagania edukacyjne z przedmiotu GO4CLILL 

Ocena celująca – uczeń w wysokim stopniu opanował materiał wynikający z podstawy programowej. W zakresie posiadanej wiedzy samodzielnie potrafi 

interpretować fakty i zjawiska, dokonać ich selekcji i je oceniać. Potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę. Wypowiedzi ustne i pisemne 

charakteryzują się wzorowym językiem. Na lekcjach jest bardzo aktywny. W pracy wykorzystuje wiedzę z innych, pokrewnych przedmiotów. Potrafi 

samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy. 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który : 

- posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, jego wypowiedzi cechuje płynność, swoboda, bogactwo leksykalne i różnorodność struktur, całkowita 

poprawność językowa (intonacja, wymowa, struktury gramatyczne, leksyka) na danym poziomie językowym, bezbłędne, spontaniczne i naturalne 

reagowanie w sytuacjach dnia codziennego zgodnych z programem nauczania 

- potrafi w pełni zrozumieć sens autentycznych przekazów różnego rodzaju, bezbłędnie wskazać, wyselekcjonować i uporządkować informacje szczegółowe 

w przekazach słownych 

- potrafi bez problemu przetworzyć usłyszane informacje z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu i formy 

- potrafi rozpoznać standardowe odmiany języka 

- potrafi bezbłędnie określić intencje autora 

- potrafi bezbłędnie określić rodzaj tekstu 

- potrafi napisać spójny, w pełni zrozumiały, zgodny z tematem tekst w odpowiednio dobranej formie 
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- stosuje szeroki zakres struktur leksykalnych i gramatycznych  

- wypowiada się komunikatywnie, a w jego wypowiedzi praktycznie nie pojawiają się błędy gramatyczno-leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, 

- redagując wypowiedź pisemną potrafi doskonale dostosować styl i rejestr do założonej formy 

- potrafi bez najmniejszych trudności i z pełną swobodą zachować się w szerokim repertuarze sytuacji życia codziennego 

- potrafi sformułować dłuższą wypowiedź ustną, całkowicie spójną i logiczną 

- bez problemu potrafi wziąć udział w dyskusji 

 

Ocena bardzo dobra – uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał wynikający z podstawy programowej. Samodzielnie potrafi interpretować 

tematy. Wykorzystuje różne źródła wiedzy. Potrafi zaplanować i zorganizować pracę. Łączy wiedzę z różnych przedmiotów. Chętnie podejmuje się prac 

dodatkowych. Jest aktywny na lekcji. 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który : 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

- jego wypowiedzi są płynne, swobodne, cechuje je bogactwo struktur leksykalno-gramatycznych (zgodnie z poziomem i programem nauczania), 

dopuszczalne są drobne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji, wymagana jest poprawność fonetyczna i intonacyjna, bezbłędne, 

spontaniczne i naturalne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego (zgodnie z programem) 

- potrafi zrozumieć ogólny sens autentycznych przekazów różnego rodzaju, 

- potrafi wskazać, wyselekcjonować i uporządkować informacje szczegółowe w przekazach słownych 

-potrafi przetworzyć usłyszane informacje z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu i formy 
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- potrafi określić intencje autora 

- potrafi określić rodzaj tekstu 

- potrafi napisać spójny, w pełni zrozumiały, zgodny z tematem tekst w odpowiednio dobranej formie 

- stosuje szeroki zakres struktur leksykalnych i gramatycznych na adekwatnym poziomie 

- wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się sporadyczne błędy gramatyczno-leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które 

jednak nie zakłócają komunikacji 

- potrafi dostosować styl i rejestr do założonej formy 

- zachowuje właściwą formę graficzną 

- pisze teksty mieszczące się w granicach określonych w poleceniu 

 

Ocena dobra – uczeń dysponuje wiedzą wymaganą wynikającą z podstawy programowej, wykonuje zadania wymagające opanowania umiejętności 

przewidzianych programem. Jest aktywny w czasie lekcji. Podejmuje się wykonywania zadań o charakterze dobrowolnym. Pracuje systematycznie. 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który : 

- nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie 

- poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie wykonując typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

- w rozmowie cechuje go łatwość wypowiedzi, dopuszczalne drobne błędy nie zakłócające komunikacji, słownictwo odpowiednie do zadania, wymowa i 

intonacja ogólnie poprawne, nieznaczne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócające możliwości porozumienia się 

- w większości rozumie ogólny sens autentycznych przekazów różnego rodzaju, 

- z niewielkimi uchybieniami wskazuje, selekcjonuje i porządkuje informacje szczegółowe w przekazach słownych 
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- dość dobrze radzi sobie z przetwarzaniem usłyszanych informacji z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu i formy 

- w większości przypadków potrafi określić intencje autora 

- w większości przypadków potrafi określić rodzaj tekstu 

- potrafi napisać spójny, zrozumiały, zgodny z tematem tekst w odpowiednio dobranej formie 

-  stosuje dość szeroki zakres struktur leksykalnych i gramatycznych na adekwatnym poziomie 

- wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które jednak 

nie zakłócają komunikacji 

- przeważnie potrafi dostosować styl i rejestr do założonej formy 

-  przeważnie zachowuje właściwą formę graficzną 

 

Ocena dostateczna – wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna. Przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia. 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który : 

- częściowo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

- wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności 

- ma ograniczone możliwości nawiązania i prowadzenia rozmowy, proste, mało urozmaicone słownictwo, problemy z doborem właściwych słów i z poprawnym 

użyciem struktur gramatycznych, błędy leksykalno-gramatyczne nieznacznie zakłócające komunikację, błędy w wymowie i intonacji utrudniające zrozumienie 

wypowiedzi 

- potrafi częściowo wychwycić ogólny sens autentycznych przekazów różnego rodzaju, 
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- ma pewne trudności ze wskazywaniem, selekcjonowaniem i porządkowaniem informacje szczegółowych w przekazach słownych 

- ma pewne trudności z przetwarzaniem usłyszanych informacji z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu i formy 

- czasem potrafi określić intencje autora 

- czasem potrafi określić rodzaj tekstu 

- potrafi napisać w większości zrozumiały tekst, lecz czasem brak w nim logicznej ciągłości i nie zachowuje on założonej formy; może nieznacznie odbiegać od 

tematu 

- stosuje wąski zakres struktur leksykalnych i gramatycznych  

- próbuje wypowiadać się, ale popełnia liczne błędy gramatyczno-leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które częściowo zakłócają komunikację 

- czasem potrafi dostosować styl i rejestr do założonej formy 

- czasem zachowuje właściwą formę graficzną 

 

Ocena dopuszczająca – uczeń ma duże braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu. Jego postawa na lekcji jest bierna, ale 

wykazuje chęci do współpracy. Odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia. Stosuje podstawowe 

umiejętności. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji. 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który : 

- ma znaczne braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki 

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 
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- cechuje go brak umiejętności samodzielnego nawiązywania i prowadzenia rozmowy, która ogranicza się do reakcji na pytania i sugestie nauczyciela, ubogie 

słownictwo, błędy leksykalne i gramatyczne utrudniające w znacznym stopniu komunikację, błędy w wymowie i akcentowaniu, mimo licznych błędów 

zachowana jest komunikacja w ograniczonym zakresie 

- ma duże trudności z samodzielnym wychwyceniem ogólnego sensu autentycznych przekazów różnego rodzaju, 

- raczej nie potrafi wskazywać, selekcjonować i porządkować informacji szczegółowych w przekazach słownych 

- nie potrafi przetwarzać usłyszanych informacji z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu i formy 

- rzadko potrafi określić intencje autora 

- rzadko potrafi określić rodzaj tekstu 

- potrafi napisać tekst, lecz najczęściej brak w nim logicznej ciągłości i nie zachowuje on założonej formy; znacznie odbiega od tematu i jest trudny do 

zrozumienia 

- stosuje bardzo wąski zakres struktur leksykalnych i gramatycznych  

- próbuje wypowiadać się, ale popełnia bardzo liczne błędy gramatyczno-leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które znacznie utrudniają komunikację 

- rzadko udaje mu się dostosować styl i rejestr do założonej formy 

- rzadko udaje mu się zachować właściwą formę graficzną 

 

Ocena niedostateczna – braki w wiedzy ucznia są na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela. Uczeń nie 

rozumie prostych poleceń. Wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki. Nie podejmuje prób rozwiązania zadań nawet przy pomocy nauczyciela. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który : 

- nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej (nie potrafi 

wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności), a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę. 
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- nie potrafi samodzielnie wychwycić ogólnego sensu autentycznych przekazów różnego rodzaju,   

- nie potrafi wskazywać, selekcjonować i porządkować informacji szczegółowych w przekazach słownych 

- nie potrafi przetwarzać usłyszanych informacji z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu i formy 

- nie potrafi określić intencji autora 

- nie potrafi określić rodzaju tekstu 

 

 

 

 

 


