
WYMAGANIA  EDUKACYJNE  ORAZ  ZASADY  OCENIANIA   
Z  PRZEDMIOTU  JĘZYK  ANGIELSKI  ZAWODOWY 

w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie 
 
 
 

W oparciu o założenia podstawy programowej kształcenia w zawodach, w efekcie kursu 
języka angielskiego zawodowego, uczeń potrafi: 

 
 
 
 

1 prowadzić rozmowę w zakresie: 
- podstawowych wielkości i zjawisk fizycznych oraz pojęć matematycznych z uwzględnieniem 
różnych systemów miar i wag, 
- pojęć , jednostek i symboli oraz urządzeń i procesów typowych dla swojego zawodu,  
- ogólnych realiów poszukiwania i wykonywania pracy w swoim zawodzie 
- bezpieczeństwa pracy 
 

2 opisywać przedmioty oraz ich właściwości i zastosowania, wyrażać swoje opinie i pomysły związane z 
wykonywaną pracą, proponować, przyjmować i odrzucać propozycje, wyrażać skargi, przepraszać i 
przyjmować przeprosiny, prosić o powtórzenie lub wyjaśnienie, uczestniczyć w rozmowie 
kwalifikacyjnej. 
 

3 czytać i słuchać ze zrozumieniem angielskich tekstów / komunikatów branżowych oraz przekazywać 
uzyskane z nich informacje , stosując w zależności od potrzeby formy grzecznościowe, wyraża swoje 
preferencje i odpowiednio reaguje na preferencje wyrażone przez rozmówcę, wydawać polecenia i 
reagować na nie 
 

4 wykorzystać nauczane w kursie języka angielskiego ogólnego,co najmniej następujące struktury 
gramatyczno-leksykalne :  
- czasy PresentSimple, PresentContinuous,Present Perfect, Present Perfect Continuous, Simple Past, 
Past Continuous, Future Simple oraz konstrukcję ‘be going to’, 
- w ramach powyższych czasów, stosuje tryb rozkazujący, zdania twierdzące i przeczące, pytania 
ogólne i szczegółowe,  
- stronę bierną i w zakresie podstawowym mowę zależną 
- zaimki wskazujące i względne, przedimki, określniki czasu, miejsca i sposobu, określanie ilości 
- stopniowanie przymiotników i przysłówków,  
- zdania warunkowe 
- czasownikimodalne: should,  must, mustn’t, needn’t, could, might, may, can would 

 
 
 
 

Zasady oceniania 
 
 
 
Osiągnięcia edukacyjne oceniane są w oparciu o sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, wybrane zadania 
domowe oraz inne aktywności (np. dodatkowo przygotowane prezentacje).W ramach bieżącego monitorowania 
pracy i postępów ucznia, nauczyciel może również ustalić z klasą system oceniania aktywnego udziału w lekcji, 
np. w postaci zbierania plusów czy minusów, które następnie mają wpływ na ocenę końcową ucznia.  

 
 
 

Kryteria ocen 



 
 
Ocena niedostateczna:  uczeń nie opanował podstawowych wiadomości określonych w podstawie programowej 
przedmiotu JOZ, nie jest w stanie wykonywać zadań o niewielkim stopniu trudności, nie wykazuje aktywności i 
chęci współpracy z nauczycielem, nie rozpoznaje większości słów w formie pisemnej lub ustnej, a ponadto 
okazuje nieodpowiedni stosunek do nauki przedmiotu tzn. nie posiada książki i zeszytu lub opuszcza celowo 
lekcje 
 
Ocena dopuszczająca:   uczeń wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, posługuje się bardzo 
ograniczonym zasobem słownictwa i rozpoznaje komunikatywne minimum słów w formie pisemnej lub ustnej, 
z reguły korzystając przy tym z pomocy nauczyciela, potrafi zrozumieć jedynie ogólny sens krótkiej 
wypowiedzi pisemnej lub ustnej, zadania pisemne wykonuje tylko we współpracy z innymi, w zakresie 
minimalnym potrafi zastosować poznane słownictwo i pojęcia w formie pisemnej, jest mało aktywny, ale 
posiada książkę i zeszyt oraz nie opuszcza celowo lekcji 
 
Ocena dostateczna:   uczeń wykonuje zadania o średnim stopniu trudności, rozpoznaje taką ilość słów pisanych 
lub mówionych by w sposób wystarczający rozumieć ogólny sens krótkich wypowiedzi pisemnych i ustnych 
oraz prostymi zwrotami się do nich odnieść, jakkolwiek popełniając dość liczne błędy, potrafi sobie przyswoić 
około połowy wprowadzanych pojęć i słownictwa a następnie zastosować je w formie pisemnej, ma właściwy 
stosunek do nauki przedmiotu i stara się być aktywny 
 
Ocena dobra:   uczeń opanował większość treści i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej JOZ, 
nie tylko rozpoznaje większość słownictwa w formie pisemnej i ustnej, ale także potrafi ich użyć w krótkich 
komunikatach, nieźle dokonuje tłumaczeń, potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania i w 
prosty sposób skomentować instruktażowy materiał video, samodzielnie wykonuje zadania, jego błędy w 
wymowie nie zakłócają komunikacji, jest aktywny na lekcji 
 
Ocena bardzo dobra:   uczeń opanował  w pełni zakres treści i umiejętności określonych w podstawie 
programowej JOZ, popełniając nieliczne błędy rozumie i komentuje dłuższe wypowiedzi pisemne, ustne i video, 
potrafi samodzielnie użyć większości poznanego słownictwa oraz poprawnie przetłumaczyć czytany tekst, 
samodzielnie wykonuje polecone zadania, zachowuje prawidłową wymowę, na lekcjach jest aktywny i 
zaangażowany 
 
Ocena celująca: uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto wykazuje wiedzę przekraczającą  
materiał, np. poprzez osiągnięcia w konkursach lub innych specjalnych wydarzeniach językowych. 
 
 
 
 
 

Prawa i obowiązki ucznia 
 
 

 
Uczeń ma prawo: 

 
 

- uzyskiwać na bieżąco informację na temat swoich postępów, silnych i słabych stron, oraz wskazówki i pomoc 
w celu pokonywania trudności w nauce lub rozwoju zainteresowań 
 
- poznać termin i zakres materiału danego sprawdzianu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, a uzyskaną 
ocenę nie później niż w dwa tygodnie po jego napisaniu 
 
- wg zasad szczegółowo uzgodnionych z klasą przez nauczyciela, przystąpić do sprawdzianu poprawkowego 
 
- wg zasad szczegółowo uzgodnionych z klasą przez nauczyciela, zgłosić przed lekcją brak zadania, brak 
podręcznika czy zeszytu, lub nieprzygotowanie do lekcji 
 



Uczeń ma obowiązek: 

 

- posiadać określony przez nauczyciela podręcznik / materiały dydaktyczne oraz podpisany zeszyt, w którym 
dokumentuje proces edukacyjny 

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach, pisać sprawdziany,  odpowiadać zapytany przez nauczyciela, pracować w 
grupie, jak również wypełniać inne polecenia nauczyciela 

- odrabiać zadanie domowe oraz systematycznie przygotowywać się do kolejnych zajęć 

- przestrzegać zasad higieny i kultury osobistej 

 
 
 
 

Nauka zdalna 
 

 
 

W przypadku wprowadzenia nauki hybrydowej / zdalnej,  poza regułami określonymi powyżej, 
 
 
uczeń zobowiązany jest do: 
 
 
- posiadania dostępu do Internetu, komputera z głośnikiem, mikrofonem i kamerą oraz posiadania aktywnego 
konta na Librusie 
 
- uczestnictwa w lekcjach online, na platformie określonej przez Szkołę i w określonych przez nauczyciela 
sytuacjach, korzystać nie tylko z mikrofonu ale również kamery 
 
- uczestnictwo w lekcji online oznacza nie tylko zalogowanie się do lekcji, ale aktywny w niej udział 
(posiadanie wskazanych materiałów dydaktycznych, wykonywanie ćwiczeń ustnych i pisemnych, w oparciu o 
teksty pisane lub materiały audio). Brak reakcji na ustny komunikat nauczyciela traktowany jest jak samowolne 
opuszczenie lekcji  
 
- korzystać z Librusa, jako źródła przekazywanych przez nauczyciela informacji, poleceń, zadań i materiałów 
edukacyjnych 
 
- na zasadach określonych przez nauczyciela, odsyłać wykonane zadania pisemne / sprawdziany 
 
- traktowania z szacunkiem nauczyciela oraz innych uczestników procesu dydaktycznego, w tym 
bezwzględnego unikania przesyłania treści nie mających związku z lekcją oraz logowania się do zajęć innych 
klas 
 
 
uczeń ma prawo do: 
 
 
- zgłoszenia nauczycielowi (na platformie Librus) problemów technicznych, zdrowotnych lub losowych, 
uniemożliwiających uczestnictwo w lekcji 
 
- w uzasadnionych sytuacjach, rozmowy online lub telefonicznej z nauczycielem w terminie uzgodnionym poza  
czasem planowej lekcji  


