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Дрогобич 2020 



Оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету Польська мова: 

курс за вибором» здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів з мов національних меншин (лист МОН України 

від 30.08.2013, №1/9–592«Методичні рекомендації щодо оцінювання  

результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин 

для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються 

рідною мовою або вивчають її») з внесеними корективами та змінами. 

Об'єктами регулярної перевірки та оцінювання є складники 

комунікативної компетентності: 

– мовленнєві вміння з читання, аудіювання, говоріння, письма; 

– знання з мови та мовні вміння; 

– орфографічні та пунктуаційні уміння.  

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної 

діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому 

проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного 

оцінювання не передбачається. 

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок, а 

також двох підсумкових контрольних робіт (контролю аудіювання та 

контролю усного мовлення). При цьому мають враховуватися динаміка 

особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом 

семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. 

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або 

скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім 

арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки 

мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня 

(учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ 

семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й 

уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо. 

Відповідно до чинних нормативних актів і семестрова і річна оцінки 

можуть підлягати коригуванню. Коригування семестрової оцінки 

проводиться згідно з пунктом 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-

11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 № 496. 

Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку 

переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до 

наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

14.07 2015 №762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 

травня 2019 року № 621), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 

липня 2015 р. за № 924/27369, річне оцінювання може коригуватись. 



ОЦІНЮВАННЯ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ 

 

 

 

 

 

 

Діалогічне 

мовлення 

початковий 
рівень – 1, 2, 3 

бали одержують учні, які зуміли повторити запропонований матеріал і додати до нього 1–2 репліки (на кожного з учасників діалогу); 

середній рівень 

– 4, 5, 6 балів 

одержують учні, які, спираючись на певну кількість допоміжних матеріалів, що не являють собою закінчених фрагментів діалогу; 

склали – хоч і не дуже вправно – діалог, при цьому припустились відхилень від теми, окремі репліки співрозмовника залишились без 

відповідей, не склали вступної та підсумкової реплік; припустились значної кількості помилок у мовному оформленні реплік (понад 3-

4 помилок на кожного учня); 

достатній 

рівень – 7, 8, 9 

балів 

одержують учні, які самостійно в цілому вправно склали діалог, продемонстрували належну культуру спілкування, висловили, але 

недостатньо обґрунтували свої погляди на предмет, що обговорюється, в окремих випадках використовували репліки, зміст яких не 

був щільно пов’язаний із змістом висловлювання співрозмовника; припустились помилок у структурі діалогу (відсутні вступна та/чи 

підсумкова репліки) та мовному оформленні реплік (не більше 3-4 помилок на кожного учня); 

високий рівень 
– 10, 11, 12 балів 

одержують учні, які самостійно склали діалог, продемонстрували високу культуру спілкування, вміння уважно й доброзичливо 

слухати співрозмовника, коротко формулювати свою думку, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу; представили не 

лише свою думку, а й змогли зіставити різні погляди на той самий предмет, навести аргументи «за» і «проти» в їх обговоренні; 

побудувати діалог, структура, мовне оформлення якого відповідає нормам. 

 

 

 

 

Монологічне 

мовлення 

початковий 

рівень – 1, 2, 3 

бали 

одержують учні, які, спираючись на значну кількість запропонованих учителем допоміжних матеріалів, будують лише окремі речення 

або переказують окремі фрагменти змісту, що не становлять зв’язного тексту; припускаються значної кількості помилок у мовному 

оформленні; 

середній рівень 
– 4, 5, 6 балів 

одержують учні, які, спираючись на допоміжні матеріали, будують текст, який відзначається певною зв’язністю, але збідненим 

змістом, непропорційністю частин, недостатньо вправним слововживанням, наявністю помилок у мовному оформленні; 

достатній 

рівень – 7, 8, 9 

балів 

одержують учні, які без опори на допоміжні матеріали, досить вправно будують текст, але припускаються окремих відхилень від теми, 

певних недоліків у структурі висловлювання, у співвідношенні основної та другорядної інформації; переказуючи, вони виявляють 

розуміння авторської позиції, але не коментують її; будуючи твір, вони висловлюють, але недостатньо аргументують свій погляд на 

предмет мовлення; допускають окремі помилки у мовному оформленні; 

високий рівень 
– 10, 11, 12 балів 

одержують учні, які вправно будують текст; висловлюють і аргументують свою думку; вміють зіставити різні погляди на той самий 

предмет, оцінити аргументи на їх доведення, обрати один із них; окрім того, вміють пристосувати висловлювання до особливостей тієї 

чи іншої мовленнєвої ситуації, комунікативного завдання; припускаються окремих помилок у мовному оформленні. 

 

 

 

 

Читання 

вголос 

початковий 

рівень – 1, 2, 3 

бали 

одержують учні, які читають зі швидкістю, нижчою за норму, не зовсім правильно членують текст на речення, інтонаційно не 

пов’язують належним чином слова в реченні між собою, припускаються значної кількості помилок у читанні слів (пропуск, 

перестановка, заміна звуків та складів); порушують вимоги до вимови слів (дикція, орфоепічні норми), інтонування речень; 

середній рівень 
– 4, 5, 6 балів 

одержують учні, які читають, інтонаційно пов’язуючи слова в реченні між собою, поділяючи текст на речення, але допускають 

помилки в інтонуванні кінця речення та в інтонуванні речень певної синтаксичної будови; читання не досить плавне, його швидкість 

не відповідає нормам, є орфоепічні помилки, недоліки в дикції; 

достатній 
рівень – 7, 8, 9 

балів 

одержують учні, які читають плавно з швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної синтаксичної 

будови, логічно правильно поділяють речення на смислові відрізки, але недостатньо вправно передають авторський задум, стильові 

особливості тексту, не пристосовують читання до комунікативного завдання; припускаються орфоепічних помилок, недоліків дикції; 

високий рівень 

– 10, 11, 12 балів 

одержують учні, які читають плавно, зі швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної синтаксичної 

будови, логічно правильно поділяють речення на смислові відрізки; добре відтворюють авторський задум, стильові особливості 

тексту, пристосовують читання до певного комунікативного завдання; читають орфоепічно правильно, з гарною дикцією. 

 

Письмо 

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за зазначену вище роботу учень міг одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного 

результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). У тому разі, коли учень з певних причин не виконав роботу, він має пройти додаткову перевірку 

з тим, щоб одержати відповідний бал. 



 


