
 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA 

JĘZYK OBCY ZAWODOWY 

 

 

 

Zawód: technik mechatronik, technik mechanik, technik awionik, technik 
mechanik lotniczy, technik usług fryzjerskich. 

Moduł PO3  

Opracował: Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego 

 

 

   1. WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego zawodowego, kształcenie w zawodzie technik 
mechatronik, technik mechanik, technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik usług 
fryzjerskich. 

 

1. Ocenianiu podlegają zagadnienia tematyczne oraz gramatyczno- leksykalne zrealizowane 
na zajęciach języka angielskiego 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 prac pisemnych: 

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 

 

 

Oczekiwane osiągnięcia uczniów na koniec kursu języka angielskiego zawodowego 
zostały podzielone na poziom podstawowy i poziom ponadpodstawowy. 

 

SŁUCHANIE 

Poziom podstawowy: 
 

Poziom ponadpodstawowy: 

 
uczeń potrafi:  
- zrozumieć polecenia nauczyciela;  
- zrozumieć ogólny sens oraz główne 
myśli tekstu i jego części;  
- wyszukać określone informacje w 
usłyszanych tekstach;  
- porównać usłyszane informacje z 
podanym tekstem, notatkami, 
ilustracjami itp.; 
 - określić kontekst wypowiedzi (np. 
czas, miejsce, uczestnicy i ich role); 
 - określić rodzaj tekstu oraz intencję 
nadawcy/ autora tekstu; 
 - rozróżnić styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi;  
- stosować różne techniki słuchania w 
zależności od rodzaju tekstu i celu 
zadania 
 

 
uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu 
podstawowego oraz potrafi:  
- zrozumieć ogólny sens tekstu zawierającego fragmenty 
niezrozumiałe (np. wywiadu radiowego z fachowcem w 
danym zawodzie);  
- oddzielić fakty od opinii. 

 

 

 



CZYTANIE 

Poziom podstawowy: 
 

Poziom ponadpodstawowy: 

 
uczeń potrafi:  
- zrozumieć ogólny sens oraz główne 
myśli tekstu i jego części; 
 - znaleźć określone informacje i 
szczegóły w tekście; 
 - określić kontekst wypowiedzi (np. 
nadawca, odbiorca, forma tekstu); 
 - zrozumieć intencję nadawcy/ autora 
tekstu; 
 - rozpoznać związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu;  
- domyślić się znaczenia nieznanych 
słów na podstawie kontekstu; 
 - rozróżnić styl formalny i nieformalny 
tekstu; 
 - stosować różne techniki czytania w  
zależności od rodzaju tekstu i celu 
zadania;  
- czytać samodzielnie (teksty 
dostosowane do jego poziomu) z 
użyciem słownika.  
 

 
uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu 
podstawowego oraz potrafi:  
- zrozumieć ogólny sens obszerniejszego tekstu 
zawierającego fragmenty niezrozumiałe (np. artykuł w 
czasopiśmie fachowym);  
- oddzielić fakty od opinii. 

 

 

MÓWIENIE 

Poziom podstawowy: 
 

Poziom ponadpodstawowy: 

 
uczeń potrafi:  
- odpowiednio wymawiać dźwięki i wyrazy w języku 
obcym, by być zrozumianym przez rodzimych i 
nierodzimych użytkowników języka;  
- tworzyć krótkie, proste wypowiedzi ustne, w których: 
 • opisuje czynności zawodowe, procesy pracy, ich 
uczestników (wykonawców i klientów), przedmioty i 
miejsca z nimi związane;  
• relacjonuje procesy pracy, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości;  
• przedstawia opinie współpracowników i klientów (np. 
na temat usługi), wyraża i uzasadnia własne opinie;  
• przedstawia oferty usługowe, ich zalety i wady; • 
udziela informacji dotyczących usług i prac oraz 
związanych z nimi procedur;  
• przyjmuje zlecenie na usługę;  
• wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń; - 
prowadzić prostą rozmowę i reagować w sposób 
zrozumiały na wypowiedź rozmówcy:  

 
uczeń posiada umiejętności określone dla 
poziomu podstawowego oraz potrafi: 
 - wyjaśnić sposób obsługi bardziej 
skomplikowanych urządzeń oraz 
procedury postępowania (np. załatwianie 
formalności w instytucjach);  
- logiczne przedstawić argumenty i 
uzasadnić własne opinie (np. na temat 
przyczyn awarii, procedury wykonania 
zadania); 
 - prowadzić negocjacje w trudnych 
sytuacjach (np. składanie i przyjmowanie 
reklamacji); - aktywnie uczestniczyć w 
dyskusji, zebraniu, konferencji, w tym 
formułować dłuższe wypowiedzi na tematy 
zawodowe; 
 - spekulować na temat przyczyn i 
konsekwencji zdarzeń (np. awarii). 



• porozumiewać się ze współpracownikami w kwestiach 
wykonywanych zadań w środowisku pracy;  
• przedstawiać siebie, swoje kwalifikacje, doświadczenia 
i oczekiwania zawodowe (np. w rozmowie 
kwalifikacyjnej); 
 • rozpoczynać, prowadzić i kończyć rozmowę związaną 
z wykonywaną pracą, stosować zwroty grzecznościowe;  
• wyrażać różne funkcje komunikacyjne (np. 
negocjowanie, proponowanie, prośba o pozwolenie/ 
radę, wyrażanie preferencji, życzeń, podziękowania, 
skargi); - używać strategii komunikacyjnych, takich jak 
prośba o powtórzenie i wyjaśnienie, parafraza, opis itp.; 
- stosować formalny lub nieformalny styl w zależności 
od sytuacji.   
 
 

 

 

PISANIE 

Poziom podstawowy: 
 

Poziom ponadpodstawowy: 

 
uczeń potrafi:  
- stosować zasady ortografii i podstaw interpunkcji;  
- zaplanować swoją wypowiedź pisemną; - stosować 
zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze;  
- tworzyć krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi 
pisemne, w których:  
• opisuje czynności zawodowe, procesy pracy, ich 
uczestników (wykonawców i klientów), przedmioty i 
miejsca z nimi związane; 
 • relacjonuje procesy pracy, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości; 
 • przedstawia opinie współpracowników i klientów (np. 
na temat usługi), wyraża i uzasadnia własne opinie; 
 • przedstawia oferty usługowe, ich zalety i wady;  
• udziela informacji dotyczących usług i prac oraz 
związanych z nimi procedur;  
• wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń; - 
odpowiednio reagować w formie prostego tekstu 
pisanego, np. e-mail, wiadomość, prosty list formalny, 
życiorys, podanie o pracę:  
• nawiązywać kontakty towarzyskie i stosować zwroty 
grzecznościowe;  
• uzyskiwać i przekazywać informacje i wyjaśnienia; 
 • wyrażać różne funkcje komunikacyjne (np. 
negocjowanie, proponowanie, zgadzanie się, 
sprzeciwianie się, prośba o pozwolenie/ radę, wyrażanie 
preferencji, życzeń, podziękowania, skargi, przeprosin);  
- sporządzić notatkę z czyjejś wypowiedzi ustnej;  
- stosować formalny lub nieformalny styl w zależności  

 
uczeń posiada umiejętności określone dla 
poziomu podstawowego oraz potrafi:  
- wyjaśnić sposób obsługi bardziej 
skomplikowanych urządzeń oraz 
procedury postępowania (np. załatwianie 
spraw w instytucjach);  
- logicznie przedstawić argumenty za i 
przeciw danej tezie lub rozwiązaniu; 
 - prowadzić negocjacje w trudnych 
sytuacjach (np. spowodowanie szkody); - 
ustosunkować się do opinii innych; 
 - komentować, kwestionować zdanie 
innych;  
- przedstawiać i odpierać argumenty;  
- spekulować na temat przyczyn i 
konsekwencji zdarzeń; 
 - wysuwać i rozważać hipotezy. 
- logiczne przedstawianie argumentów i 
uzasadnianie własnych opinii (np. na temat 
przyczyn awarii, procedury wykonania 
zadania);  
- prowadzenie negocjacji w trudnych 
sytuacjach (np. składanie i przyjmowanie 
reklamacji);  
- ustosunkowanie się do opinii, zarzutów, 
zażaleń i skarg innych;  
- spekulowanie na temat przyczyn i 
konsekwencji zdarzeń (np. awarii). 



od sytuacji.  
- stosowanie zasad konstruowania tekstów o różnym 
charakterze;  
- stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu w 
zależności od sytuacji;  
- przedstawianie siebie, swoich kwalifikacji, 
doświadczeń i oczekiwań zawodowych;  
- proste negocjowanie (np. z klientem na temat zakresu 
usług); - proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie 
propozycji; 
 - prośba o pozwolenie, udzielenie i odmowa 
pozwolenia; 
 - wyrażanie opinii, intencji, preferencji; pytanie o 
preferencje i życzenia innych; zgadzanie się,  
sprzeciwianie się; 
  
 
 
 
 
 
- prośba o radę, udzielanie rady; - wyrażanie prośby, 
podziękowania oraz zgody lub odmowy wykonania 
prośby; - wyrażanie skargi/ przeprosin; przyjmowanie 
przeprosin. 
 
 
 

Inne umiejętności  

Uczeń potrafi:  

- samodzielnie szukać informacji w różnych źródłach;  

- samodzielnie korzystać ze słownika specjalistycznego i z technologii informacyjno- -
komunikacyjnych;  

- współpracować w parach i grupach;  

- stosować pomocne mu strategie uczenia się słownictwa i pozostałych sprawności językowych; 

 - ocenić swoje mocne i słabe strony oraz poczynione postępy;  

- poprawić błędy swoje i innych w zakresie poznanego materiału językowego. 

 

 

 

 



2.  FORMY I METODY KONTROLI WIADOMOŚCI (w tym wagi dla 
poszczególnych ocen) 

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 j. angielskiego na polski i z polskiego na 
angielski. 

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 j. angielskiego na polski i z polskiego na 
angielski  



 
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 j. angielskiego na polski i z polskiego na angielski  

 
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 tłumaczeniami tekstów z j. angielskiego na polski i z polskiego 
na angielski  

 
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 

 

 
 
3. 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.  

 

 


