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Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym stopniu 
trudności nawet z 
pomocą nauczyciela.  
Braki w wiadomościach i 
umiejętnościach są na 
tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów i 
wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, elementarne 
struktury gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne we 
wszystkich typach zadań. 

Uczeń: 
• zna część wprowadzonych 
słów i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów w ich 
zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie wprowadzone 
słowa i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
które zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. Uczeń spełnia 

kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się wiedzą  
i umiejętnościami 
wykraczającymi 
ponad te kryteria. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,   
• w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie – rozumie 
pojedyncze słowa, 
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, w 
ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie, 
• zwykle potrafi uzasadnić 
swoje odpowiedzi. 



Kryteria oceniania szczegółowe, odrębne dla każdego podręcznika wiodącego, są 
dostępne na poniższych stronach internetowych: 

 
My Matura Success Pre-intermediate: 
https://www.pearson.pl/fileadmin/poland/english/products/files/evaluation_criteria/MyMaturaSuccess_Pre_Interme
diate_PSO.docx 
My Matura Success Intermediate: 
https://www.pearson.pl/fileadmin/poland/english/products/files/evaluation_criteria/MyMaturaSuccess_Intermediat
e_PSO.rtf 
Insight Intermediate: http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/teachers/insight/plany/insight_inter_ko.doc 
Repetytorium maturalne p. podstawowy: 
https://www.pearson.pl/fileadmin/poland/english/products/files/evaluation_criteria/Repetytorium_maturalne_pozio
m_podstawowy_2015_PSO.rtf 
Repetytorium maturalne p. rozszerzony: 
https://www.pearson.pl/fileadmin/poland/english/products/files/evaluation_criteria/RepetytoriumMaturalne_pozio
m_rozszerzony-PSO.rtf 

 
 

 


