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Kryteria oceny zadań ustnych
WYPOWIEDŹ USTNA
(MAKS. 40 PKT)

Wypowiedź ustna (40 punktów)

ZADANIE

Maksymalna liczba
punktów

Treść:
prezentacja
tematu

Umiejętności
językowe

Interakcja:
zdolność
prowadzenia
rozmowy

Razem
pkt

10

10

20

40

Liczba uzyskanych
punktów

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA :
Treść: prezentacja tematu (max. 10 pkt)
10-9 pkt = pełna prezentacja wybranego materiału, treść bogata, temat wielostronnie ujęty,
elementy prezentacji logicznie powiązane, konstrukcja poprawna (wstęp, rozwinięcie,
zakończenie); źródła opracowania tematu wychodzące poza standradowe wiadomości
encyklopedyczne, czas trwania prezentacji zgodny z wymaganiami (maks. 8 min), płynne
przejście od prezentacji do pytań i dyskusji.
8-7-6 pkt = niepełna prezentacja wybranego materiału, treść bogata, ale temat ujęty
jednostronnie; brak pewnych elementów lub brak spójności logicznej między nimi; niepełna
konstrukcja (prezentacja bez wstępu lub zakończenia), czas prezentacji nie do końca zgodny z
wymaganiami, konieczna pomoc (stymulacja) ze stony Komisji w przejściu do części
interakcyjnej (pytania i dyskusja).
5-4-3 pkt = prezentacja uboga w treść, zawierające informacje podstawowe, stereotypowe lub
częściowe; brak wyraźnej konstrukcji (np. wyraźnego rozwinięcia omawianego tematu);
wypowiedź niesamodzielna, prezentacja zbyt któtka/zbyt długa; niekiedy konieczna stymulacja
Komisji.
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2-1 pkt = prezentacja bardzo uboga w treść, niespójna, chaotyczna; brak logicznych powiązań
pomiędzy jej elementami; wypowiedź niesamodzielna i stymulowana przez Komisję.
0 pkt = prezentacja zupełnie niezgodna z tematem, prezentacja „odtworzona z pamięci”;
fragmenty prezentacji całkowicie niezgodne z treścią zadania, np. fragmenty na zupełnie inny
temat wyuczone na pamięć.
Umiejętności językowe: bogactwo językowe i poprawność językowa (max. 10 pkt)
10-9 pkt = urozmaicone słownictwo, frazeologia oraz struktury składniowe; sporadyczne błędy
językowe, które nie zakłócają komunikacji; wypowiedź płynna o odpowiedniej formie
(prezentacja, odpowiedź na pytanie); intonacja i wymowa poprawne.
8-7-6 pkt = słownictwo, frazeologia oraz struktury składniowe poprawne, ale mało urozmaicone,
nieliczne powtórzenia;drobne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; wypowiedź
płynna o odpowiedniej formie (prezentacja, odpowiedź na pytanie); intonacja i wymowa
poprawne.
5-4-3 pkt = podstawowe słownictwo i frazeologia, liczne powtórzenia, jedynie podstawowe
struktury składniowe; błędy częściowo zakłócają komunikację; wypowiedzi brak płynności,
intonacja i wymowa częściowo niepoprawne.
2-1 pkt = ubogie słownictwo, jedynie podstawowe struktury składniowe; liczne błędy językowe,
które zakłócają/uniemożliwiają komunikację; brak płynności wypowiedzi, liczne uchybienia w
intonacji i wymowie.
0 pkt = prezentacja „odtworzona z pamięci” lub fragmenty prezentacji zgodne z tematem lecz
wyuczone na pamięć.
Interakcja: zdolność prowadzenia rozmowy
20-16 pkt = płynne przejście od prezentacji tematu do rozmowy z Komisją na wybrane
zagadnienia dotyczące omawianego tematu głównego oraz dwóch pozostałych opracowanych
zagadnień; pełne i szczegółowe odpowiedzi na pytania, umiejętność obrony własnej opinii,
argumentacja logiczna i wielostronna; podawane źródła cytowanych informacji.
15-11 pkt = przejście od prezentacji tematu do rozmowy stymulowane przez Komisję; pełne i
szczegółowe odpowiedzi na większość pytań; umiejętność obrony opinii, argumentacja spójna,
ale jednostronna; podawane źródła cytowanych informacji.
10–6 pkt = przejście od prezentacji tematu do rozmowy mocno stymulowane przez Komisję;
niepełne odpowiedzi na pytania, brak odpowiedzi szczegółowych; uboga, nie zawsze logiczna
argumentacja w obronie własnej opinii; przywoływanie źrodeł zdobytych informacji.
5-1 pkt= brak samodzielnego przejścia od prezentacji do rozmowy; niepełne i nieszczegółowe
odpowiedzi na większość pytań; argumentacja nielogiczna lub jej brak; braki w umiejętności
obrony własnej opinii; brak nawiązań do źródeł informacji.
0 pkt = brak samodzielnego przejścia od prezentacji do rozmowy; brak odpowiedzi na pytania.
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INDYWIDUALNA KARTA OCENY UCZESTNIKA
Komitet Okręgowy ..................................................................................................
Nazwisko…………………………………….….…………......................................
Imię / imiona…………………………….....…………….........................................
Szkoła..........................................................................................................................

WYPOWIEDŹ USTNA
(MAKS. 40 PKT)

Wypowiedź ustna (40 punktów)

ZADANIE

Maksymalna liczba
punktów

Treść:
prezentacja
tematu

Umiejętności
językowe

Interakcja:
zdolność
prowadzenia
rozmowy

Razem
pkt

10

10

20

40

Liczba uzyskanych
punktów

Ewentualne uwagi Komisji:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Razem:……………/ 40 pkt.
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Podpisy członków Komisji egzaminu ustnego
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