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klasa VIII

Podręcznik Progetto Italiano Junior 1b

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w obrębie

podstawowych sprawności językowych:

CELUJĄCY

Czytanie ze zrozumieniem: Uczeń:

* bez trudu rozumie proste teksty informacyjne i użytkowe,

* sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i

informacyjnych,

* swobodnie rozumie ogólny sens prostych, adaptowanych tekstów.

Rozumienie ze słuchu: Uczeń:

* bez trudu rozumie wypowiedź obcojęzyczną wypowiadaną przez różne osoby w

normalnym tempie, zawierającą oprócz znanej leksyki i struktur również

niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu,

* rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy

w różnych warunkach odbioru,

* sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych

wypowiedziach i dialogach,

* w pełni rozumie proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku obcym i

właściwie na nie reaguje.

Mówienie:

* Wypowiedź zawiera bogate słownictwo i frazeologię, pozwalające na pełny przekaz

wszystkich wymaganych informacji,

* wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i bardzo bogatą

treścią,

* wypowiedź jest płynna,

* w zakresie poprawności gramatycznej wypowiedź zawiera sporadyczne błędy

niezakłócające komunikacji,

* pod względem fonetycznym wypowiedź jest całkowicie poprawna, bez błędów w



wymowie i intonacji,

* w trakcie wypowiedzi zachodzi niczym nie zakłócona komunikacja.

Pisanie:

* wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach bezbłędnie,

* formułuje wypowiedzi logiczne, harmonijne i spójne,

* redaguje krótki i długi tekst użytkowy, dobierając poznane i nowe słownictwo i

struktury gramatyczne, pozwalające na pełny przekaz informacji,

* właściwie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy

wypowiedzi,

* pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne są gramatycznie i

leksykalnie bezbłędne, co pozwala na pełną komunikację.

BARDZO DOBRY

Czytanie ze zrozumieniem: Uczeń:

* rozumie proste teksty informacyjne i użytkowe,

* znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekstach użytkowych i

informacyjnych,

* rozumie ogólny sens prostych, adaptowanych tekstów.

Rozumienie ze słuchu: Uczeń:

* rozumie wypowiedź obcojęzyczną wypowiadaną przez różne osoby w normalnym

tempie, zawierającą oprócz znanej leksyki i struktur również niezrozumiałe elementy,

których znaczenia można domyślić się z kontekstu,

* rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy

w różnych warunkach odbioru,

* wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i

dialogach,

* rozumie proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku obcym i właściwie na

nie reaguje.

Mówienie:

* Wypowiedź zawiera wystarczające słownictwo i frazeologię, pozwalające na

przekaz wszystkich wymaganych informacji,

* wypowiedź charakteryzuje się wielostronnym ujęciem tematu i dość bogatą treścią,



* wypowiedź jest płynna, z drobnymi, nieznacznymi pomyłkami

* w zakresie poprawności gramatycznej wypowiedź zawiera sporadyczne błędy

niezakłócające komunikacji,

* pod względem fonetycznym wypowiedź jest poprawna, ze sporadycznymi błędami

w wymowie i intonacji,

Pisanie: Uczeń:

* wykonuje polecenia zawarte w ćwiczeniach –sporadyczne błędy.

* formułuje wypowiedzi logiczne, harmonijne i spójne,

* bez większych trudności redaguje krótki i długi tekst użytkowy, dobierając poznane

słownictwo i struktury gramatyczne, pozwalające na pełny przekaz informacji,

* właściwie stosuje środki wyrazu charakterystyczne dla wymaganej formy

wypowiedzi,

* pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują bardzo

sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne niezakłócające komunikacji oraz

nieliczne błędy w pisowni nie zmieniające znaczenia wyrazu.

DOBRY

Czytanie ze zrozumieniem: Uczeń:

* rozumie ogólnie większość prostych tekstów informacyjnych i użytkowych,

* znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych

i informacyjnych,

* w zasadzie rozumie ogólny sens większości prostych, adoptowanych tekstów.

Rozumienie ze słuchu: Uczeń:

* rozumie ogólnie większość wypowiedzi obcojęzycznych wypowiadanych przez

różne osoby w normalnym tempie, zawierające oprócz znanej leksyki i struktur

również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu,

* rozumie ogólny sens większości prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji

rozmówcy w różnych warunkach odbioru,

* wyszukuje większość informacji szczegółowych w nieskomplikowanych

wypowiedziach i dialogach,

* rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku

obcym i właściwie na nie reaguje.



Mówienie:

* Wypowiedź cechuje dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych,

zawiera ona wyrażenia odpowiednie dla przekazania większości wymaganych

informacji,

* wypowiedź ma bogatą treść, jest interesująca, zgodna z tematem,

* wypowiedź jest płynna przy niewielkiej pomocy nauczyciela,

* wypowiedź zawiera nieliczne błędy gramatyczne, które mają charakter pomyłek i

nie występują systematycznie,

* wypowiedź jest poprawna fonetycznie i intonacyjnie, zawiera nieliczne błędy,

* w trakcie wypowiedzi zachodzi komunikacja pomimo drobnych błędów.

Pisanie: Uczeń:

* bez pomocy nauczyciela samodzielnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia,

* konstruuje proste wypowiedzi wykorzystując większość poznanych środków

językowych,

* redaguje krótki i długi tekst użytkowy z niewielkimi uchybieniami w doborze

poznanego słownictwa i struktur gramatycznych, co pozwala na przekaz większości

wymaganych informacji,

* samodzielnie pisze krótki i długi tekst użytkowy, który odpowiada wymaganej

formie,

* pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechują nieliczne

błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne w nieznacznym stopniu zakłócające

zrozumienie.

DOSTATECZNY

Czytanie ze zrozumieniem: Uczeń:

* rozumie ogólnie część prostych tekstów informacyjnych i użytkowych,

* znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekstach użytkowych i

informacyjnych,

* rozumie ogólny sens części prostych, adaptowanych tekstów.

Rozumienie ze słuchu: Uczeń:

* rozumie ogólnie część wypowiedzi obcojęzycznych wypowiadanych przez różne

osoby w normalnym tempie, zawierających oprócz znanej leksyki i struktur również



niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić się z kontekstu,

* rozumie ogólny sens części prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji

rozmówcy w różnych warunkach odbioru,

* wyszukuje część informacji szczegółowych w nieskomplikowanych

wypowiedziach i dialogach,

* rozumie część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku obcym i

reaguje na nie.

Mówienie:

* Wypowiedź zawiera podstawowy poziom zakres słownictwa i struktur językowych

oraz niektóre wymagane wyrażenia pozwalające na przekazanie części informacji,

* treść jest niekompletna lub częściowo niezgodna z tematem,

* wypowiedź jest częściowo płynna, wymaga pomocy nauczyciela,

* wypowiedź zawiera błędy gramatyczne i leksykalne, świadczące o niepełnym

opanowaniu struktur,

* pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała pomimo błędów w

wymowie i intonacji,

* pomimo trudności w formułowaniu lub rozumieniu pytań i odpowiedzi dochodzi do

komunikacji w podstawowym zakresie.

Pisanie: Uczeń:

* w większości poprawnie wykonuje zawarte w ćwiczeniach polecenia,

* konstruuje proste wypowiedzi stosując liczne powtórzenia leksykalne i mało

urozmaicone struktury gramatyczne,

* redaguje krótki i długi tekst użytkowy, w którym wykorzystane słownictwo

pozwala na przekazanie jedynie najważniejszych informacji,

* pisze krótki i długi tekst użytkowy, który spełnia tylko część warunków

wymaganych dla danej formy,

* pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi cechuje czasami

niewłaściwy dobór słów, dość liczne błędy ortograficzne i gramatyczne, co

częściowo zakłóca komunikację i świadczy o niepełnym opanowaniu struktur.

DOPUSZCZAJĄCY

Czytanie ze zrozumieniem: Uczeń:



* rozumie tylko niektóre proste teksty informacyjne i użytkowe,

* znajduje tylko niektóre potrzebne informacje szczegółowe w tekście użytkowym i

informacyjnym,

* rozumie ogólny sens tylko niewielkiej części prostych, adaptowanych tekstów.

Rozumienie ze słuchu: Uczeń:

* rozumie ogólnie tylko niektóre wypowiedzi obcojęzyczne wypowiadane przez

różne osoby w normalnym tempie zawierające oprócz znanej leksyki i struktur

również niezrozumiałe elementy, których znaczenia można domyślić,

* rozumie ogólny sens tylko niektórych prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym

intencji rozmówcy w różnych warunkach odbioru,

* wyszukuje nieliczne informacje szczegółowe w nieskomplikowanych

wypowiedziach i dialogach,

* rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku

obcym i częściowo na nie reaguje.

Mówienie:

* Wypowiedź zawiera ubogie słownictwo i bardzo proste struktury językowe

pozwalające na przekazanie tylko nielicznych wymaganych informacji,

* wypowiedź charakteryzuje uboga treść,

* wypowiedź jest nie jest płynna, wymaga pomocy nauczyciela,

* wypowiedź zawiera błędy gramatyczne i leksykalne wskazujące na nieznajomość

struktur,

* pod względem fonetycznym wypowiedź jest zrozumiała w ograniczonym zakresie,

* w trakcie wypowiedzi dochodzi do komunikacji w ograniczonym zakresie.

Pisanie: Uczeń:

* w większości nie realizuje zawartych w ćwiczeniach poleceń,

* konstruuje tylko niektóre proste wypowiedzi pisemne, które są chaotyczne, tylko

częściowo zgodne z tematem, zawierają ubogie słownictwo i bardzo mało

urozmaicone struktury gramatyczne,

* w sposób bardzo uproszczony redaguje krótki i długi tekst użytkowy, w którym

wykorzystane podstawowe słownictwo pozwala na przekazanie jedynie niewielkiej

ilości informacji,



* pisze krótki i długi tekst użytkowy, jednak znaczne uchybienia w doborze

właściwego słownictwa, struktur gramatycznych i stylu wskazują na nieznajomość

wymogów formy,

* pod względem poprawności językowej jego wypowiedzi pisemne cechuje

niewłaściwy dobór słów, liczne błędy ortograficzne i gramatyczne, co w dość

znacznym stopniu zakłóca komunikację i świadczy o słabym opanowaniu struktur.

DODATKOWE WYMAGANIA NAUCZYCIELA JĘZYKA OBCEGO

Ocenianie bieżące obejmuje wiedzę i umiejętności ucznia w ramach różnych form

i obszarów aktywności. W szczególności dotyczy:

 pisania prac kontrolnych – zadań klasowych ( całogodzinne sprawdziany wiadomości)

 sprawdzania wiedzy i umiejętności z czterech obszarów nauki języka obcego

( czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) oraz wykorzystania tych umiejętności

 odpowiedzi ustnych na lekcjach

 prac domowych

 wysiłku ucznia wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków

 prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz ćwiczeń

 wykonywania projektów

 udziału w konkursach, olimpiadach ( szkolnych, pozaszkolnych)

 udziału w eksperymencie lub innowacji pedagogicznej

Zasady wystawiania ocen oraz metody nagradzania uczniów:

 prace pisemne ( zadania klasowe, sprawdziany, kartkówki) są oceniane według następującej

skali procentowej:

 98-100% - ocena celująca

90-97% - ocena bardzo dobra

75-89% - ocena dobra

50-74% - ocena dostateczna

35-49% - ocena dopuszczająca

 0-34% - ocena niedostateczna



 uczeń ma możliwość otrzymywania plusów za: pracę na lekcji, wykonane zadania, 
znajomość

zadanych słówek;

 minusy uczeń otrzymuje za nieprzygotowanie do lekcji tzn. brak zeszytu

przedmiotowego, bądź ćwiczeń, brak zadania domowego, odmowę pracy na lekcji; za każde

pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za każde pięć minusów – ocenę

niedostateczną

 uczeń posiadający orzeczenie, opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub jest 
objęty pomocą na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dokonanego przez 
nauczycieli i specjalistów ma ustalony indywidualny sposób pracy, nagradzania i oceniania,

 uwzględniający zalecenia

 uczeń, który z wyżej wymienionych form pisemnych, otrzyma ocenę niedostateczną ma

możliwość jej poprawy w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny; nauczyciel z uczniem

ustala termin poprawy ( ustny, bądź pisemny)

 polecenia dotyczące prac domowych są zapisywane przez uczniów w zeszytach

przedmiotowych; tam też nauczyciel odnotowuje wszelkie uwagi dotyczące postępów ucznia

w nauce

 w jednym okresie uczeń może być nieprzygotowany tyle razy ile ma godzin języka obcego

 w tygodniu, bez podania przyczyny; za każdym razem otrzymuje (np.)

 uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć z powodu choroby; w takim przypadku

nauczyciel nie wpisuje nieprzygotowania; uczeń ma obowiązek zgłosić ten fakt i uzupełnić

zaległości w terminie do jednego tygodnia od momentu powrotu do szkoły; w przypadku

tygodniowej lub dłuższej nieobecności uczeń zobowiązany jest indywidualnie ustalić

z nauczycielem formę i terminy nadrobienia zaległości

 uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek po powrocie do szkoły w terminie

wyznaczonym przez nauczyciela napisać zaległe zadanie klasowe, sprawdzian,

kartkówkę

 na ocenę końcoworoczną uczeń pracuje cały rok


