
WYMAGANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W KLASACH VII - VIII. 

 

I. Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: 

1. Otrzymuje ze sprawdzianów oceny celujące 

2. Bierze udział w konkursach 

3. Płynnie czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie danej klasy 

4. Potrafi wychwycić oraz skorygować własne błędy 

5. Doskonale zna i potrafi zastosować poznane zagadnienia gramatyczne 

6. Zwraca uwagę na poprawną wymowę 

7. Potrafi zrozumieć ze słuchu tekst zawierający znane słownictwo 

8. Jest aktywny na lekcji 

9. Systematycznie przygotowuje się do zajęć 

 

II. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy: 

1. Czyta ze zrozumieniem teksty poznane na lekcji i potrafi operować zawartym w nich 

słownictwem 

2. Poprawnie buduje zdania i reaguje językowo 

3. Zna zagadnienia gramatyczne poznane na lekcjach i potrafi wykorzystać je w praktyce 

4. Zwraca uwagę na poprawną wymowę 

5. Potrafi zrozumieć ze słuchu tekst zawierający znane słownictwo 

6. Systematycznie przygotowuje się do zajęć 

7. Aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 

III.  Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy: 

1. Czyta ze zrozumieniem teksty poznane na lekcji oraz operuje zawartym w nim słownictwem 

2. Buduje bez większych problemów zdania i reaguje językowo 

3. Zna zagadnienia gramatyczne poznane na lekcjach i próbuje wykorzystać je w praktyce 

4. Częściowo rozumie tekst ze słuchu 

5. Systematycznie przygotowuje się do zajęć 

6. Aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 

IV. Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: 

1. Potrafi selektywnie zrozumieć tekst czytany 

2. Układa w miarę poprawnie zdania i próbuje zareagować językowo ale wymaga to dłuższego 

zastanowienia lub pomocy nauczyciela 

3. Potrafi selektywnie zrozumieć tekst słuchany 

4. Systematycznie przygotowuje się do zajęć 

5. Aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 

V. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: 

1. Stara się poprawnie czytać 

2. Opanuje min 30% przerabianego słownictwa (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki) 

3. Wie, o czym były poprzednie zajęcia 

4. Uczestniczy w zajęciach 

 

VI. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: 

1. Nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności 

2. Nie wykazuje zainteresowania nauką (nie przynosi materiałów potrzebnych do zajęć, na lekcji 

zajmuje się rzeczami niezwiązanymi z zajęciami) 

3. Zwykle jest nieprzygotowany do lekcji 

4. Nie potrafi skorzystać z pomocy wskazanych przez nauczyciela 

5. Odmawia współpracy (nie robi notatki, nie przystępuje do poprawy ocen niedostatecznych, 



wskazanych przez nauczyciela w umówionym terminie) 

 

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA WŁOSKIEGO 

 

SPRAWDZIANY 
1. Obejmują zakres danego działu (obowiązuje materiał znajdujący się w zeszycie oraz w 

podręczniku). 

2. Sprawdziany są obowiązkowe. 

3. Sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. 

4. Jeżeli uczeń był nieobecny podczas sprawdzianu, ma obowiązek napisania go w przeciągu 

dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń uchyla się od napisania 

zaległego sprawdzianu, zostanie zobowiązany do jego napisania na najbliżej lekcji. Wtedy 

sprawdzian będzie oceniany zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie. Jeżeli nic nie 

napisze, otrzyma ocenę niedostateczną. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany w ciągu dwóch 

tygodni. 

6. Do poprawy oceny uczeń ma prawo przystąpić w ciągu dwóch tygodni od momentu 

otrzymania pracy i tylko jeden raz. 

7. Nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego na koniec półrocza. 

 

KARTKÓWKI 
1. Kartkówka nie musi być zapowiedziana. 

2. Niezapowiedziana kartkówka obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. 

 

ODPOWIEDZI USTNE 
1. Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z trzech ostatnich 

lekcji. 

2. Krótkie wypowiedzi ustne lub inną formę aktywności w czasie lekcji, nauczyciel zaznacza 

znakiem +; pięć plusów jest równoważnych z oceną bardzo dobrą. Nauczyciel również 

może wstawić ocenę cząstkową za aktywność na danej lekcji. 

 

ZADANIE DOMOWE 
1. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia materiału, którego nie zdążył zrobić podczas lekcji. 

 

INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH I POSTĘPACH 

1. Szczegółowe wymagania z przedmiotu w zakresie wiadomości i umiejętności są uczniom 

przedstawione na bieżąco na lekcjach. 

2. Każda ocena jest jawna i uzasadniona oraz odnotowywana na bieżąco w dzienniku 

lekcyjnym. 

3. O grożącej ocenie niedostatecznej rodzice zostają poinformowani na miesiąc przed 

konferencją klasyfikacyjną. 

 

NAUCZANIE ZDALNE: 
1. W przypadku przejścia na nauczanie zdalne zajęcia prowadzone są zgodnie z planem lekcji 

lub harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami za pomocą platformy Microsoft Teams, na której 

umieszcza zadania oraz prowadzi lekcje online. Brak możliwości korzystania z platformy 

należy zgłosić przez dziennik lub pocztę służbową w celu ustalenia innej formy kontaktu.   

3. Uczeń ma tydzień na odesłanie wskazanego przez nauczyciela zadania. Przekroczenie tego 

terminu bez zasadnego usprawiedliwienia będzie skutkowało minusem. Zgromadzenie 

trzech minusów oznacza ocenę niedostateczną. 

4. Uczeń ma obowiązek zgłaszania nauczycielowi w danym dniu faktu, iż nie może otworzyć 



pliku z zadaniem. 

5. Zadania mogą być oceniane oceną cząstkową lub +. 

6. Na ocenę zadania domowego ma wpływ poprawność merytoryczna oraz terminowość 

odsyłanych zadań. 

 

 

 

Agata Marks 


