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Wymagania edukacyjne z języka obcego zawodowego  Moduł O3 kształcenie w zawodzie technik mechatronik, 

technik mechanik, technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych i technik 

usług fryzjerskich. 

 

1. Ocenianiu podlegają zagadnienia tematyczne oraz gramatyczno - leksykalne zrealizowane na zajęciach języka 

obcego zawodowego zgodne z rozkładem materiału. 

 

2. Sprawdzanie wiadomości odbywa się w 2 formach (pisemnej i ustnej): 

a) sprawdzian wiadomości w formie pisemnej tzw. klasówka, zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i podaniem zakresu materiału (2 klasówki w semestrze) 

b) odpytanie ustne przy tablicy lub kartkówka z bieżącego materiału (lekcja ostatnia + 3 wcześniejsze) 

c) prace pisemne zadane są jako praca domowa lub praca na lekcji  

 

2. Wymagania dotyczące ocen z klasówki: 

a) ocena niedostateczna – uczeń nie rozwiązał poprawnie 30% zadań 

b) ocena dopuszczająca – uczeń rozwiązał poprawnie od 30 do 44% zadań 

c) ocena dostateczna – uczeń rozwiązał poprawnie od 45 do 64% zadań 

d) ocena dobra – uczeń rozwiązał poprawnie od 65 do 79% zadań 

e) ocena bardzo dobra – uczeń rozwiązał poprawnie od 80 do 94% zadań 

f) ocena celująca – uczeń rozwiązał poprawnie 95% zadań i ewentualnie zadanie dodatkowe 

 

3. Kryteria oceny  

a) ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

- jest niezrozumiały albo wypowiada się całkowicie nie na temat 

b) ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

- posiada niewielki zasób słownictwa fachowego 

- z trudem potrafi zrozumieć fachowy tekst techniczny 

- próbuje sformułować krótką wypowiedź dotyczącą zagadnień zawodowych, która przeważnie jest niespójna  

i nielogiczna 

- potrafi napisać fachowy tekst użytkowy, lecz najczęściej brak w nim logicznej spójności, znacznie odbiega  

od tematu i jest trudny do zrozumienia 

- rzadko próbuje wziąć udział w rozmowie 

- próbuje wypowiadać się, ale popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne i leksykalne, a przy wypowiedzi 

pisemnej interpunkcyjne i ortograficzne, które znacznie zakłócają komunikację 

- posługuje się bardzo wąskim zakresem słownictwa fachowego, struktur leksykalnych i gramatycznych  

na poziomie średnio zaawansowanym 

- wymowa i intonacja ucznia często sprawiają trudności w zrozumieniu 

- nie radzi sobie z tłumaczeniami tekstów z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy  

c) ocena dostateczna: 

Uczeń: 

- posiada dostateczny zasób słownictwa fachowego  

- na ogół potrafi zrozumieć fachowy tekst techniczny 

- próbuje sformułować krótką wypowiedź dotyczącą zagadnień zawodowych, która bywa niespójna i nielogiczna 

- potrafi napisać fachowy tekst użytkowy, lecz czasem brak w nim logicznej spójności i może nieznacznie 



odbiegać od tematu 

- próbuje czasem wziąć udział w rozmowie 

- próbuje wypowiadać się, ale w jego wypowiedzi pojawiają się liczne błędy gramatyczne i leksykalne, a w 

zakresie wypowiedzi pisemnej interpunkcyjne i ortograficzne, które częściowo zakłócają komunikację 

- stosuje dość wąski zakres słownictwa fachowego, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie średnio 

zaawansowanym 

- wymowa i intonacja ucznia czasami sprawiają trudności w zrozumieniu 

- na ogół radzi sobie z tłumaczeniami tekstów z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy  

d) ocena dobra: 

Uczeń: 

- posiada dość szeroki zasób słownictwa fachowego  

- potrafi zrozumieć fachowy tekst techniczny  

- potrafi sformułować krótką, spójną i logiczną wypowiedź dotyczącą zagadnień zawodowych 

- potrafi napisać fachowy spójny i logiczny tekst użytkowy na zadany temat 

- zazwyczaj potrafi wziąć udział w rozmowie 

- wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, 

a w zakresie wypowiedzi pisemnej ortograficzne i interpunkcyjne, które jednak nie zakłócają komunikacji 

- stosuje dość szeroki zakres słownictwa fachowego, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie średnio 

zaawansowanym 

- wymowa i intonacja ucznia czasami sprawiają drobne trudności w zrozumieniu 

- radzi sobie z tłumaczeniami tekstów z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy  

e) ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

- posiada szeroki zasób słownictwa fachowego  

- potrafi z powodzeniem zrozumieć fachowy tekst techniczny 

- potrafi z powodzeniem sformułować krótką, spójną i logiczną wypowiedź dotyczącą zagadnień zawodowych 

- potrafi z powodzeniem napisać fachowy spójny i logiczny tekst użytkowy na zadany temat 

- potrafi wziąć udział w rozmowie 

- wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się sporadyczne błędy gramatyczne  

i leksykalne, a w zakresie wypowiedzi pisemnej ortograficzne i interpunkcyjne, które jednak nie zakłócają 

komunikacji 

- stosuje szeroki zakres słownictwa fachowego, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie średnio 

zaawansowanym 

- wymowa i intonacja ucznia nie sprawiają żadnych trudności w zrozumieniu 

- radzi sobie z powodzeniem z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy  

f) ocena celująca: 

Uczeń: 

- potrafi prawie bezbłędnie wypowiedzieć się w sposób logiczny i spójny na tematy dotyczące zagadnień 

zawodowych 

- wyróżnia się wiedzą wykraczającą poza program nauczania 

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach 
 
 
Wagi poszczególnych ocen:  

 
Odpowiedź ustna - waga 2  

Kartkówka - waga 3 

Projekt (i omówienie) - waga 4 

Test / sprawdzian - waga 4 

Zadanie domowe - waga 2 

Czytanie tekstu - waga 2 

Praca na lekcji - waga 2 

Aktywność - waga 1 

 

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana: 

- wszystkie prace klasowe muszą być poprawione, co najmniej, na taką ocenę na jaką uczeń chce podwyższyć 

ocenę semestralną (roczną) 

- wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć (na których uczeń był obecny) muszą być oddane i ocenione 



- średnia ocen z kartkówek lub sprawdzianów musi być, co najmniej, takiej wartości na jaką ocenę uczeń chce 

poprawić. Nauczyciel może zgodzić się na poprawę tej średniej 

- średnia ocen z przedmiotu musi być, co najmniej, takiej wartości na jaką ocenę uczeń chce poprawić. 

Nauczyciel może zgodzić się na poprawę tej średniej 

- nauczyciel może zadać dodatkową pracę domową – o zakresie treści i formie decyduje nauczyciel 

 

 


