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Kryteria oceny poprawności tłumaczenia dla studentów odbywających 
praktyki w dziale tłumaczeń w firmie euroscript Polska 
 

 
A. Kryteria oceny jakości 
 

Kryteria obiektywne: 

 

1. Pisownia/ortografia: błędy ortograficzno-typograficzne, pisownia wielką/małą 
literą, transkrypcja nazw obcych, brak znaków diakrytycznych itp., 
nieprzestrzeganie wskazówek redakcyjnych; 

2. Interpunkcja: nieprawidłowe użycie przecinków i innych znaków przestankowych, 
np. cudzysłowu (zapis właściwy dla j. polskiego), pauzy, półpauzy, zbędne 
odstępy między zdaniami/wyrazami itp.; 

3. Gramatyka: pogwałcenie norm językowych, błędy składniowe, frazeologiczne, 
leksykalne, fleksyjne itp. (patrz też styl pkt 8); 

4. Frazeologia: zrozumiała metaforyka, właściwe tłumaczenie związków 
frazeologicznych (kontaminacja frazeologiczna), pleonazmy; 

5. Stylistyka przekładu/jasność stylu: zrozumiałość tekstu dla odbiorcy; właściwy 
rejestr, unikanie niepotrzebnie skomplikowanych zdań, umiarkowane stosowanie 
zdań wtrąconych, stylizowanie tekstu w zależności od jego celu, naturalny szyk 
zdań, ostrożne stosowanie inwersji, przenośni, w stosownym przypadku pisanie 
stylem prostym/jednolitym/żywym/obrazowym, ogólna stylistyka przekładu, 
zgodność stylu z rodzajem tekstu, czytelność tekstu. 

 

Kryteria oceny przekładu: 

 

6. Usterki językowe/błędy terminologiczne: usterki tłumaczeniowe = drobne błędy 
przekładowe (np. niestosowne słowo lub sformułowanie, ale niezakłócające 
przekazu. Błędy terminologiczne = błędy wynikające z niezastosowania lub 
błędnego zastosowania terminologii i słownictwa fachowego, niedostosowany 
rejestr tekstu źródłowego, spójność terminologiczna, błędy wynikające z 
zastosowania narzędzi tłumaczeniowych. Unikanie nadmiernego korzystania z 
zapożyczeń z języków obcych (głównie angloamerykanizmy); 

7. Zrozumienie tekstu źródłowego: poważne błędy tłumaczeniowe, oczywiste 
niezrozumienie tłumaczonego tekstu, błędy logiczne i merytoryczne; 
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8. Pominięcia/zbędne elementy w tekście docelowym: nieprzetłumaczenie lub 
dodanie tekstu, np. frazy, wyrażenia, części zdania, akapitu. Pojedyncze 
nieprzetłumaczone/dodane słowa niewpływające na zrozumienie przekładu 
traktuje się jako usterki tłumaczeniowe (patrz pkt 4); 

9. Wskazówki redakcyjne/sprostowania: nieuwzględnienie niezbędnych 
zmian/modyfikacji podczas weryfikacji bądź tłumaczenia, zachowanie formatu 
oryginału; 

10. Wykorzystanie materiałów źródłowych, literatury przedmiotu, odniesień, 
słowników, dokumentów powiązanych: ocena pracy tłumacza nad przekładem, 
zebranie/korzystanie z niezbędnych materiałów/dostępnych informacji, 
wcześniejszych publikacji, zachowanie jednolitości cytatów, znalezienie 
odpowiedniej terminologii (np. korzystanie z odpowiednich aktów prawnych, 
programów badawczych UE, wcześniej przetłumaczonych dokumentów z tej 
samej dziedziny). 

 
 
 
 
 
B. Punktacja 
(nr kryterium, liczba punktów) 
 
Język (kryteria 1-4) 
 

1. Ortografia 5 pkt 
2. Interpunkcja 5 pkt 
3.  Składnia i fleksja 15 pkt 
4. Frazeologia/słownictwo 10 pkt 

 
Styl 

5. Styl 10 pkt (jasny, prosty, zwięzły, jednolity, zgodny z zastosowaną formą tekstu) 
 
Tłumaczenie 
 

6. 10 pkt 
7. 15 pkt 
8. 10 pkt 
9. 10 pkt (układ graficzny, stosowanie językowych wykładników zespolenia, 

przestrzeganie wskazówek redakcyjnych, spójność kompozycji) 
10.  10 pkt 
 

Maksymalna liczba punktów: 100 
Minimalna wymagana liczba punktów: 60. 
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