
Język angielski zawodowy 

 
Cele ogólne (zgodne z podstawą programową) : 
 
 Uczeń: 
 
 1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; 
 2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych w 
standardowej odmianie języka;  
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 
zawodowych;  
4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 
komunikowanie się w środowisku pracy;  
5) czyta, analizuje i tłumaczy teksty zawodowe,  
6) prowadzi rozmowy w danym kontekście zawodowym, relacjonuje zdarzenia, negocjuje,  
7) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 
 

Szczegółowe WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM OCENIANIA 

 

Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości w zakresie: - sprawność mówienia - sprawność 
pisania wypowiedzi - sprawność rozumienia ze słuchu - sprawność rozumienia tekstu 
czytanego - gramatyka - słownictwo 
 
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali: 

celujący - 6 

bardzo dobry - 5 

dobry - 4 

dostateczny - 3 

dopuszczający - 2 

niedostateczny - 1 

Taka sama skala oceniania obowiązuje w przypadku odpowiedzi ustnej z materiału 
leksykalnego, przy czym brana jest pod uwagę wymowa poszczególnych słów, a nie ich 
pisownia. W przypadku dłuższych wypowiedzi ustnych, kładzie się większy nacisk na 
płynność wypowiedzi i poprawność wymowy aniżeli na poprawność gramatyczną. 

 

Sprawdziany oceniane są w skali punktowej. Procentom punktów odpowiadają następujące 
oceny:   

40-50% - dop 

51-69% - dst 

70-83% - db 

84-95% - bdb 



96-100% - cel 

Ocenę ze sprawdzianu można poprawić  i nieobecność na sprawdzianie zaliczyć w 
wyznaczonym przez nauczyciela. 

W przypadku uczniów nieobecnych przez dłuższy czas np. z powodu choroby, nauczyciel 
wyznacza termin indywidualnie, w zależności od ilości materiału i długości nieobecności 
ucznia. 

Ocenianie kartkówek i testów:  

0-49%     ndst 

50- 59%- dop 

60-79%   dst 

80-89%   db 

90-94%   bdb 

95-100% cel 

 

 Na ocenę semestralną i końcoworoczną składają się następujące formy aktywności 
uczniów: oceny z wypowiedzi ustnych, kartkówek ze słownictwa i gramatycznych, testów, 
sprawdzianów oraz oceny za aktywność i pracę na lekcji. 
 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 
 
 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 
 • Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 
 • Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami; 
 • Wykonuje zadania nadobowiązkowe; 
 • Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem; 
 
 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
 • Potrafi poprawnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi; 
 • Potrafi budować spójne zdania i stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedniego do 
zawodu; 
 • Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach; 
 • Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną; 
 • Rozpoznaje uczucia mówiącego i rozumie polecenia nauczyciela; 
 • Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość posługując się językiem charakterystycznym 
dla danego zawodu; 
 • Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów; 
 • Omawia tematy codzienne i tematy o charakterze abstrakcyjnym; 
 • Potrafi tworzyć zdania zawierające złożone struktury i słownictwo; 
 • Stworzony tekst jest zorganizowany w sposób spójny i zawiera wszystkie niezbędne 
elementy; 
 • Pisze teksty o odpowiedniej długości; 
 • Używa prawidłowej pisowni; 
 
 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 



 • Potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych; 
 • W większości wypadków buduje zdania spójne i używa szerokiego zakresu słownictwa 
 odpowiedniego do zawodu; 
 • Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach; 
 • Wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną; 
 • Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; 
 • Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość; 
 • Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy, ale 
można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności; 
 • Potrafi omawiać tematy codzienne i niektóre abstrakcyjne; 
 • Na ogół zabiera głos w dyskusji w naturalny sposób; 
 • Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne, a w zadaniu pisemnym zawiera 
wszystkie istotne punkty; 
 • Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości oraz używa prawidłowej 
pisowni. 
  
 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
 • Potrafi operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi, budować niektóre zdania 
spójne; 
 • Na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zawodu, ale tylko czasami o charakterze 
bardziej złożonym; 
 • Potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów, rozmów i wydobywa część 
 kluczowych informacji w tekstach i rozmowach; 
 • Zazwyczaj rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego; 
 • Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 
 • Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów; 
 • Potrafi omawiać codzienne tematy, ale z abstrakcyjnymi ma wyraźne problemy; 
 • Można go zazwyczaj zrozumieć; 
 • Potrafi napisać zdanie zawierające proste struktury i słownictwo, w zadaniu pisemnym 
zawiera większość istotnych punktów, jednak tekst mógłby być bardziej spójny; 
 • Używa czasem nieprawidłowej pisowni; 
 • Pisze teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości. 
 
 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 
 • Potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych, budować zdania, 
ale przeważnie niespójne; 
 • dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zawodu, czasami 
niepoprawnie używa codziennego słownictwa; 
 • Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 
wydobyć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, zrozumieć 
niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną; 
 • Potrafi też czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, rozróżnić niektóre dźwięki, a 
polecenia nauczyciela są dla niego zazwyczaj zrozumiałe chociaż może potrzebować 
pomocy lub podpowiedzi; 
 • Czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z wyraźnymi trudnościami; 
 • Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów; 
 • Jego słownictwo jest bardzo ograniczone, potrafi omawiać codzienne tematy, ale rzadko 
podejmuje te o charakterze abstrakcyjnym, 
 • Rzadko zabiera głos w rozmowie; 
 • Można go zrozumieć, ale z pewną trudnością; 
 • Próbuje pisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo; 
 • Jego tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji; 
 • W zadaniu pisemnym zawiera tylko niektóre istotne punkty; 



 • Pisze teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości, używa w większości 
 nieprawidłowej pisowni. 
 
 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
 • Nie potrafi operować nawet prostymi strukturami gramatycznymi; 
 • Jego słownictwo jest rażąco ubogie, nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy; 
 • Nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu różnorodnych tekstów i rozmów; 
 • Rzadko potrafi przekazać wiadomość. 
 • Popełnia liczne błędy językowe; 
 • Nie potrafi wypowiedzieć się na podstawowe tematy związane z zawodem; 
 • Nie zabiera głosu w dyskusji; 
 • Popełnia liczne błędy językowe; 
 • Jego prace są niespójne, z bardzo licznymi błędami; 
 • Nie chce korzystać z proponowanych form pomocy 
 • Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 
 

 

 


