
Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego w kl. I

Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ogromne znaczenie podczas wystawiania 
ocen mają zaangażowanie i możliwości ucznia oraz stosunek do przedmiotu 
i systematyczność.

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   WSPANIALE  , jeżeli:  
- opanował cały materiał obowiązujący na ocenę BARDZO DOBRZE;
- zna słownictwo wykraczające poza to, które obowiązuje na lekcjach;
- potrafi samodzielnie zadać pytania poznane na lekcjach;

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   BARDZO DOBRZE  , jeżeli:  
- zna wszystkie słówka i zwroty poznane na lekcjach z zakresu: 

 zwrotów grzecznościowych (tj. powitania, pożegnania, proszenie, dziękowanie, 
przedstawianie się), kolorów, członków rodziny, przyborów szkolnych, pomieszczeń 
w domu, leśnego otoczenia bohaterów podręcznika, liczb 1-10; (pierwsze półrocze)

 zabawek i zabaw, artykułów spożywczych, owadów i zwierząt, części cała; (drugie 
półrocze)

potrafi je przekazać samodzielnie lub lekko naprowadzony przez nauczyciela;
- wskazuje pory roku oraz określa charakterystyczne dla nich zjawiska atmosferyczne i 

przyrodnicze;
- rozumie i właściwie reaguje na wszystkie prośby i polecenia nauczyciela;
- poprawnie powtarza za nauczycielem lub nagraniem;
- aktywnie bierze udział w zajęciach;
- chętnie śpiewa piosenki, powtarza rymowanki;
- poprawnie wykonuje ćwiczenia polegające na łączeniu, kolorowaniu, 

rysowaniu/dorysowywaniu; 
- starannie pisze po śladzie;
- określa nastroje (smutny, wesoły, zły, wystraszony);
- potrafi skojarzyć wyraz zapisany z wypowiadanym i wskazać go; (drugie półrocze)
- potrafi określić co posiada; co lubi, a czego nie. (drugie półrocze)

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   DOBRZE  , jeżeli:  
- zna większość słówek i zwrotów poznanych na lekcjach z w/w zakresu; potrafi je przekazać 

samodzielnie lub naprowadzony przez nauczyciela;
- nazywa pory roku oraz samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela określa 

charakterystyczne dla nich zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze;
- rozumie i właściwie reaguje na większość próśb i poleceń nauczyciela;
- powtarza za nauczycielem lub nagraniem popełniając drobne błędy;
- aktywnie bierze udział w zajęciach;
- chętnie śpiewa piosenki, powtarza rymowanki;
- w większości poprawnie wykonuje ćwiczenia polegające na łączeniu, kolorowaniu, 

rysowaniu/dorysowywaniu; 
- starannie pisze po śladzie;
- nazywa nastroje (smutny, wesoły, zły, wystraszony);
- potrafi skojarzyć wyraz zapisany z wypowiadanym i wskazać go, popełniając drobne błędy; 

(drugie półrocze)
- potrafi określić co posiada; co lubi, a czego nie, popełniając drobne błędy. (drugie półrocze)

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   POSTARAJ SIĘ  , jeżeli:  



- przy pomocy nauczyciela wskazuje i nazywa poznane na lekcjach wyrazy z w/w zakresu;
- przy pomocy nauczyciela nazywa pory roku i nastroje;
- rozumie prośby i polecenia dodatkowo poparte gestem i reaguje na nie obserwując reakcje 

innych uczniów;
- powtarza za nauczycielem lub nagraniem popełniając nieliczne błędy;
- czasem odmawia udziału w zabawach/ćwiczeniach;
- robi błędy w ćwiczeniach polegających na łączeniu, kolorowaniu, 

rysowaniu/dorysowywaniu, które potrafi poprawić po dodatkowych wskazówkach 
nauczyciela; 

- pisze po śladzie popełniając drobne błędy;
- potrafi skojarzyć wyraz zapisany z wypowiadanym i wskazać go, tylko po licznych 

dodatkowych podpowiedziach nauczyciela; (drugie półrocze)
- potrafi określić co posiada; co lubi, a czego nie, tylko z pomocą nauczyciela. (drugie 

półrocze)

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   PRACUJ WIĘCEJ  , jeżeli:  
- zapamiętał nieliczne słówka z w/w zakresu;
- ma problemy ze zrozumieniem większości próśb i poleceń nauczyciela, jednak stara się 

reagować obserwując reakcje innych uczniów;
- często odmawia udziału w zabawach/ćwiczeniach;
- robi liczne błędy w ćwiczeniach oraz pisząc po śladzie;
- ma trudności z rozpoznaniem zapisanych słów, nawet po wskazówkach nauczyciela; (drugie

półrocze)
- potrafi określić tylko to co lubi. (drugie półrocze)

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   ŹLE  , jeżeli   nie osiągnął wymagań minimalnych, 
określonych dla oceny PRACUJ WIĘCEJ, w szczególności:
- zupełnie nie opanował słownictwa;
- nie rozumie wydawanych mu poleceń/próśb;
- nie wyraża chęci udziału w zabawach;
- nie potrafi pracować nawet z pomocą nauczyciela.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I

1. Uczniowie oceniani są głównie na podstawie zaangażowania podczas zabaw, gier, ćwiczeń 
i zadań językowych.

    
2. Uczniowie oceniani są tylko z odpowiedzi ustnych i ćwiczeń ze słuchu (znajomość 

poznanego słownictwa), zakreślania / przyporządkowywania obrazków do słyszanych / 
wypowiadanych słów, kolorowania, itp. Stopniowo wprowadza się pisanie po śladzie, a w
drugim okresie samodzielne odwzorowywanie słów. 

3. W wypadku nieobecności uczniowie powinni uzupełnić brakujące zadania w ćwiczeniach, 
dzięki czemu będą mogli lepiej opanować przerobiony materiał. W razie potrzeby uczeń 
może nadrobić braki z pomocą nauczyciela 
w stosownym momencie zajęć. 



Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego w kl. II

Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ogromne znaczenie podczas wystawiania 
ocen mają zaangażowanie i możliwości ucznia oraz stosunek do przedmiotu 
i systematyczność.

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   WSPANIALE  , jeżeli:  
- opanował cały materiał obowiązujący na ocenę BARDZO DOBRZE;
- zna słownictwo wykraczające poza to, które obowiązuje na lekcjach;
- swobodnie radzi sobie w bardzo prostych sytuacjach komunikacyjnych.

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   BARDZO DOBRZE  , jeżeli:  
- zna wszystkie słówka i zwroty poznane na lekcjach z zakresu: 

 zwrotów grzecznościowych, umiejętności przedstawiana się, określania wieku i 
pochodzenia, kolorów, pór roku, nazw budynków w mieście, zawodów, artykułów 
spożywczych, zabawek, słownictwa związanego z bezpiecznym poruszaniem się po 
drodze, liczb 1-20, 30-100 (pełne dziesiątki); (pierwsze półrocze)

 nazw mebli i elementów wyposażenia domu, ubrań, sportów i sprzętu sportowego, 
rodzajów materiałów/tworzyw; (drugie półrocze)

- poprawnie powtarza za nauczycielem lub nagraniem;
- chętnie uczestniczy w zabawach językowych, śpiewa piosenki, powtarza rymowanki;
- wita się, żegna, przedstawia się i odpowiada na pytania stosując właściwe formy 

grzecznościowe, nie popełniając większych błędów; 
- przedstawia inne osoby i odpowiada na pytania o ich wiek i pochodzenie;
- w kilku prostych słowach opisuje swoją miejscowość;
- wskazuje pory roku oraz określa charakterystyczne dla nich zjawiska;
- opisuje w co jest ubrany;
- poprawnie wskazuje położenie przedmiotów stosując przyimki miejsca: w/na/pod;
- rozumie proste oraz bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje;
- wskazuje właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań nie popełniając błędów;
- zadaje proste pytania dotyczące tematu;
- bez większych problemów rozpoznaje zapisane wyrazy; 
- bez większych problemów przepisuje wyrazy i zdania, podpisuje obrazki, uzupełnia zdania 

słowami na podstawie ilustracji;
- pyta i określa co lubi, a czego nie;
- bez problemów określa posiadanie oraz umiejętności swoje i innych. 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   DOBRZE  , jeżeli:  
- zna większość słówek i zwrotów poznanych na lekcjach z w/w zakresu; potrafi je przekazać 

samodzielnie lub naprowadzony przez nauczyciela;
- wita się, żegna, przedstawia się i odpowiada na pytania stosując właściwe formy 

grzecznościowe, popełniając drobne błędy;
- chętnie uczestniczy w zabawach językowych, śpiewa piosenki, powtarza rymowanki; 
- w sposób zrozumiały przedstawia inne osoby;
- opisuje swoją miejscowość patrząc na wzór; 
- nazywa pory roku oraz samodzielnie lub z pomocą nauczyciela określa charakterystyczne 

dla nich zjawiska;
- potrafi opisać co ma ubrane popełniając drobne błędy;
- rozumie i właściwie reaguje na większość próśb i poleceń nauczyciela;
- powtarza za nauczycielem lub nagraniem popełniając drobne błędy;
- aktywnie bierze udział w zajęciach;



- w większości poprawnie wykonuje ćwiczenia polegające na łączeniu, kolorowaniu, 
rysowaniu/dorysowywaniu, uzupełnianiu;

- potrafi skojarzyć wyraz zapisany z wypowiadanym i wskazać go, popełniając drobne błędy; 
- zadaje proste pytania popełniając drobne błędy;
- określa co lubi, a czego nie;
- określa posiadanie oraz umiejętności swoje i innych, popełniając drobne błędy. 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   POSTARAJ SIĘ  , jeżeli:  
- z pomocą nauczyciela wskazuje i nazywa poznane na lekcjach wyrazy z w/w zakresu;
- rozumie prośby i polecenia dodatkowo poparte gestem i reaguje na nie czasami obserwując 

reakcje innych uczniów;
- powtarza za nauczycielem lub nagraniem popełniając nieliczne błędy;
- robi błędy w ćwiczeniach polegających na łączeniu, kolorowaniu, 

rysowaniu/dorysowywaniu, uzupełnianiu, które potrafi poprawić po dodatkowych 
wskazówkach nauczyciela;

- czasem odmawia udziału w zabawach/ćwiczeniach;
- przepisując zdania i podpisując obrazki robi błędy, które potrafi poprawić po dodatkowych 

wskazówkach nauczyciela; 
- potrafi skojarzyć wyraz zapisany z wypowiadanym i wskazać go, tylko po licznych 

dodatkowych podpowiedziach nauczyciela; 
- potrafi określić co lubi, posiadanie oraz umiejętności tylko z pomocą nauczyciela. 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   PRACUJ WIĘCEJ  , jeżeli:  
- zapamiętał nieliczne słówka z w/w zakresu;
- ma problemy ze zrozumieniem większości próśb i poleceń nauczyciela, jednak stara się 

reagować obserwując reakcje innych uczniów;
- często odmawia udziału w zabawach/ćwiczeniach;
- robi liczne błędy w wymowie i pisowni;
- ma trudności z rozpoznaniem zapisanych słów, nawet po wskazówkach nauczyciela;
- poznane słówka i wyrażenia stosuje niepoprawnie, ale stara się;
- w większości pracuje tylko z pomocą nauczyciela. 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   ŹLE  , jeżeli   nie osiągnął wymagań minimalnych, 
określonych dla oceny PRACUJ WIĘCEJ, w szczególności:
- zupełnie nie opanował słownictwa;
- nie rozumie wydawanych mu poleceń/próśb;
- nie wyraża chęci udziału w zajęciach / zabawach językowych;
- nie potrafi pracować nawet z pomocą nauczyciela.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II

1. Uczniowie oceniani są głównie na podstawie stopnia opanowania materiału oraz 
zaangażowania i aktywnej pracy na lekcji. 

    
2. Poza odpowiedziami ustnymi uczniowie oceniani są z testów pisemnych, które polegają 

głównie na łączeniu obrazków z nazwami, uzupełnianiu luk, itp. oraz ćwiczeń ze słuchu. 
Po omówieniu z uczniami poszczególnych zadań i wyników, testy zostają przekazane 
uczniom i powinny być wklejone do zeszytu przedmiotowego lub przechowywane w 
przeznaczonej do tego teczce.



3. Uczniowie prowadzą zeszyt przedmiotowy, w którym zapisywane jest podane słownictwo, 
wklejane są materiały ćwiczeniowe przekazane przez nauczyciela.

4. W wypadku ponad tygodniowej nieobecności uczeń ma tydzień czasu na nadrobienie 
zaległości. Wszystkie notatki w zeszycie oraz zadania w ćwiczeniach powinny być 
uzupełnione, dzięki czemu uczeń będzie mógł lepiej opanować przerobiony materiał.



Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego w kl. III

Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ogromne znaczenie podczas wystawiania 
ocen mają zaangażowanie i możliwości ucznia oraz stosunek do przedmiotu 
i systematyczność.

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   WSPANIALE  , jeżeli:  
- opanował cały materiał obowiązujący na ocenę BARDZO DOBRZE;
- zna słownictwo wykraczające poza to, które obowiązuje na lekcjach;
- swobodnie radzi sobie w bardzo prostych sytuacjach komunikacyjnych.

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   BARDZO DOBRZE  , jeżeli:  
- zna wszystkie słówka i zwroty poznane na lekcjach z zakresu: 

 zwrotów grzecznościowych, kolorów, członków rodziny, nazw miesięcy, pór roku, 
sportów, instrumentów muzycznych, ubrań, sprzętu niezbędnego podczas podróży/ 
campingu, owadów, liczb 1-20; (pierwsze półrocze)

 nazw dzikich zwierząt, części ciała, artykułów spożywczych, wyposażenia domu, 
liczb do 100; (drugie półrocze)

- poprawnie powtarza za nauczycielem lub nagraniem;
- wita się, żegna, przedstawia się i odpowiada na pytania stosując właściwe formy 

grzecznościowe, nie popełniając większych błędów, chętnie uczestniczy w zabawach 
językowych;

- w sposób płynny i zrozumiały przedstawia inne osoby i odpowiada na pytania o 
samopoczucie;

- wskazuje pory roku oraz określa charakterystyczne dla nich zjawiska atmosferyczne i 
przyrodnicze, potrafi dostosować ubiór do pogody;

- poprawnie wskazuje położenie przedmiotów;
- rozumie proste oraz bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje;
- wskazuje właściwe elementy obrazków podczas słuchania nagrań nie popełniając błędów;
- zadaje proste pytania dotyczące tematu;
- bez większych problemów rozpoznaje zapisane wyrazy; 
- aktywnie bierze udział w zajęciach, chętnie śpiewa piosenki, powtarza rymowanki;
- bez większych problemów przepisuje wyrazy i zdania, podpisuje obrazki, uzupełnia zdania 

słowami na podstawie ilustracji;
- bez problemów określa posiadanie oraz umiejętności swoje i innych. 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   DOBRZE  , jeżeli:  
- zna większość słówek i zwrotów poznanych na lekcjach z w/w zakresu; potrafi je przekazać 

samodzielnie lub naprowadzony przez nauczyciela;
- wita się, żegna, przedstawia się i odpowiada na pytania stosując właściwe formy 

grzecznościowe, popełniając drobne błędy, chętnie uczestniczy w zabawach językowych;
- w sposób zrozumiały przedstawia inne osoby i odpowiada na pytania o samopoczucie;

- nazywa pory roku oraz samodzielnie lub z pomocą nauczyciela określa charakterystyczne 
dla nich zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze oraz odpowiedni strój;

- rozumie i właściwie reaguje na większość próśb i poleceń nauczyciela;
- powtarza za nauczycielem lub nagraniem popełniając drobne błędy;
- aktywnie bierze udział w zajęciach;
- chętnie śpiewa piosenki, powtarza rymowanki;
- zadaje proste pytania popełniając drobne błędy;



- na ogół rozpoznaje zapisane wyrazy;
- określa posiadanie oraz umiejętności swoje i innych, popełniając drobne błędy. 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   POSTARAJ SIĘ  , jeżeli:  
- z pomocą nauczyciela wskazuje i nazywa poznane na lekcjach wyrazy z w/w zakresu;
- z pomocą nauczyciela nazywa pory roku i nastroje;
- rozumie prośby i polecenia dodatkowo poparte gestem i reaguje na nie czasami obserwując 

reakcje innych uczniów;
- powtarza za nauczycielem lub nagraniem popełniając nieliczne błędy;
- czasem odmawia udziału w zabawach/ćwiczeniach;
- przepisując zdania i podpisując obrazki robi błędy, które potrafi poprawić po dodatkowych 

wskazówkach nauczyciela; 
- rozpoznaje niektóre zapisane wyrazy;
- potrafi określić posiadanie oraz umiejętności tylko z pomocą nauczyciela. 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   PRACUJ WIĘCEJ  , jeżeli:  
- zapamiętał nieliczne słówka z w/w zakresu;
- ma problemy ze zrozumieniem większości próśb i poleceń nauczyciela, jednak stara się 

reagować obserwując reakcje innych uczniów;
- często odmawia udziału w zabawach/ćwiczeniach;
- robi liczne błędy w wymowie i pisowni;
- ma trudności z rozpoznaniem zapisanych słów;
- w większości pracuje tylko z pomocą nauczyciela. 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę   ŹLE  , jeżeli   nie osiągnął wymagań minimalnych, 
określonych dla oceny PRACUJ WIĘCEJ, w szczególności:
- zupełnie nie opanował słownictwa;
- nie rozumie wydawanych mu poleceń/próśb;
- nie wyraża chęci udziału w zajęciach / zabawach językowych;
- nie potrafi pracować nawet z pomocą nauczyciela.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

1. Uczniowie oceniani są głównie na podstawie stopnia opanowania materiału oraz 
aktywności na lekcjach i zaangażowania podczas zabaw, gier, ćwiczeń i zadań 
językowych. 

    
2. Poza odpowiedziami ustnymi uczniowie oceniani są również z krótkich form pisemnych 

odwzorowujących podany schemat oraz testów pisemnych, które polegają głównie na 
łączeniu obrazków z nazwami, uzupełnianiu luk, itp.
Po omówieniu z uczniami poszczególnych zadań i wyników, testy zostają przekazane 
uczniom i powinny być wklejone do zeszytu przedmiotowego lub przechowywane w 
przeznaczonej do tego teczce.

3. W wypadku ponad tygodniowej nieobecności uczeń ma tydzień czasu na nadrobienie 
zaległości. Wszystkie notatki w zeszycie oraz zadania w ćwiczeniach powinny być 
uzupełnione, dzięki czemu uczeń będzie mógł lepiej opanować przerobiony materiał.



Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną z języka angielskiego w kl. V

Ocenę   celującą   otrzymuje uczeń, który:  

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

- samodzielnie rozwija i posługuje się słownictwem związanym z tematyką poznawaną na 
lekcjach;

- przeważnie otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, wypracowań i projektów;

- celująco wykonuje dodatkowe zadania; 

- nie ma problemów z komunikacją słowną i pisemną w języku angielskim;

- jest aktywny, na zajęciach swobodnie posługuje się językiem angielskim nie popełniając 
błędów. 

Ocenę   bardzo dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę, posługuje się językiem angielskim;

- zna zasady i struktury gramatyczne z zakresu: czasy gramatyczne Present Simple i Present 
Continuous, przysłówki częstotliwości, zaimki dzierżawcze, przedimki określone i 
nieokreślone, określenia „some/any”, „there is/are”, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 

- opanował słownictwo z zakresu: opis osób, ubrania, opis dnia powszedniego i 
zainteresowań, miejsca w szkole, instrumenty muzyczne i rodzaje muzyki, budowa 
komputera, artykuły spożywcze; 

- poprawnie stosuje poznane słownictwo i zagadnienia gramatyczne;

- rozumie teksty czytane, potrafi w nich znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na 
pytania;

- teksty czyta płynnie i tłumaczy bezbłędnie;

- posługuje się poprawnym językiem, zrozumiałym dla rozmówcy;

- potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze krótkie teksty na tematy omówione na 
lekcjach stosując właściwą formę i styl wypowiedzi;

- rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi przekazać informacje w nich zawarte;

- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt 
przedmiotowy;

- poprawnie wymawia i zapisuje słowa;

- swobodnie literuje wskazane słowa.

Ocenę   dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego w/w środki 
językowe i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie
błędy;



- potrafi wybrać potrzebne informacje w tekście czytanym i ze słyszanych wypowiedzi;

- udziela, pyta i prosi o informacje związane z w/w zagadnieniami, popełniając drobne błędy 
językowe;

- uczestniczy w prostej rozmowie, popełniając niewielkie błędy;

- stosuje poznane słownictwo i zagadnienia gramatyczne popełniając nieliczne błędy;

- literuje wskazane słowa popełniając nieliczne błędy;

- pisze krótkie teksty na tematy omówione na lekcjach popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i 
styl;

- popełnia sporadyczne błędy w wymowie i pisowni;

- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt 
przedmiotowy;

- podczas zajęć jest aktywny i stara się posługiwać j. ang.

Ocenę   dostateczną   otrzymuje uczeń, który:  

- rozumie najczęściej używane w klasie zwroty i polecenia i właściwie na nie reaguje; 

- rozumie ogólny sens słuchanych i czytanych wypowiedzi, ale ma problemy ze znalezieniem 
szczegółowych informacji;

- stara się domyśleć znaczenia nowych wypowiedzi i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając liczne błędy;

- posługuje się częściowo poprawnym językiem;

- popełnia błędy w literowaniu;

- zna podstawowe struktury gramatyczne i czasami potrafi je zastosować w zdaniu;

- popełnia liczne błędy w wymowie i pisowni;

- w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów;

- ma braki w notatkach w zeszycie przedmiotowym, nie zawsze wykonuje zadania domowe;

- na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu.

Ocenę   dopuszczającą   otrzymuje uczeń, który:  

- rozumie często używane polecenia poparte gestem, lub dodatkową podpowiedzią i 
właściwie na nie reaguje; 



- stara się domyśleć znaczenia nowych wypowiedzi i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów;

- tworzy opisy popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi;

- zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i  zapisać;

- ma liczne braki w zadaniach domowych i zeszycie przedmiotowym;

- rzadko zabiera głos w rozmowie;

- pracuje z pomocą nauczyciela.

Ocenę   niedostateczną   otrzymuje uczeń  , który nie osiągnął wymagań minimalnych, 
określonych dla oceny dopuszczającej, w szczególności:

- nie opanował podstawowych zagadnień leksykalnych i gramatycznych zawartych 
w podstawie programowej;

- nie rozumie większości wydawanych mu poleceń;

- jego wypowiedzi są lakoniczne i niezrozumiałe;

- nie wyraża chęci poprawy cząstkowych ocen niedostatecznych;

- nie potrafi pracować nawet z pomocą nauczyciela.

Wymagania edukacyjne na ocenę roczną  z języka angielskiego w kl. V

Ocenę   celującą   otrzymuje uczeń, który:  

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

- samodzielnie rozwija i posługuje się słownictwem związanym z tematyką poznawaną na 
lekcjach;

- przeważnie otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, wypracowań i projektów;

- celująco wykonuje dodatkowe zadania; 

- nie ma problemów z komunikacją słowną i pisemną w języku angielskim;

- jest aktywny, na zajęciach swobodnie posługuje się językiem angielskim nie popełniając 
błędów.

Ocenę   bardzo dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę, posługuje się językiem angielskim;

- zna zasady i struktury gramatyczne z zakresu: czasy gramatyczne Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, czasowniki regularne i nieregularne, przysłówki częstotliwości, 
zaimki dzierżawcze, przedimki określone i nieokreślone, określenia „some/any”, „there 
is/are”, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, stopniowanie przymiotników;



- opanował słownictwo z zakresu: opis osób, ubrania, opis dnia powszedniego i 
zainteresowań, miejsca w szkole, instrumenty muzyczne i rodzaje muzyki, budowa 
komputera, artykuły spożywcze, przyroda i otaczający nas świat natury, miejsca w mieście, 
zawody, kraje i narodowości; 

- poprawnie stosuje poznane słownictwo i zagadnienia gramatyczne;

- rozumie teksty czytane, potrafi w nich znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na 
pytania;

- teksty czyta płynnie i tłumaczy bezbłędnie;

- posługuje się poprawnym językiem, zrozumiałym dla rozmówcy;

- potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze krótkie teksty na tematy omówione na 
lekcjach stosując właściwą formę i styl wypowiedzi;

- rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi przekazać informacje w nich zawarte;

- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt 
przedmiotowy;

- poprawnie wymawia i zapisuje słowa;

- swobodnie literuje wskazane słowa.

Ocenę   dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego w/w środki 
językowe i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie
błędy;

- potrafi wybrać potrzebne informacje w tekście czytanym i ze słyszanych wypowiedzi;

- udziela, pyta i prosi o informacje związane z w/w zagadnieniami, popełniając drobne błędy 
językowe;

- potrafi poprawnie operować większością struktur; zdarza mu się popełnić błędy, które nie 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi;

- uczestniczy w prostej rozmowie, popełniając niewielkie błędy;

- stosuje poznane słownictwo i zagadnienia gramatyczne popełniając nieliczne błędy;

- literuje wskazane słowa popełniając nieliczne błędy;

- pisze krótkie teksty na tematy omówione na lekcjach popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i 
styl;

- popełnia sporadyczne błędy w wymowie i pisowni;

- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt 
przedmiotowy;

- podczas zajęć jest aktywny i stara się posługiwać j. ang.

Ocenę   dostateczną   otrzymuje uczeń, który:  



- rozumie najczęściej używane w klasie zwroty i polecenia i właściwie na nie reaguje; 

- rozumie ogólny sens słuchanych i czytanych wypowiedzi, ale ma problemy ze znalezieniem 
szczegółowych informacji;

- stara się domyśleć znaczenia nowych wypowiedzi i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając liczne błędy;

- posługuje się częściowo poprawnym językiem;

- popełnia błędy w literowaniu;

- zna podstawowe struktury gramatyczne i czasami potrafi je zastosować w zdaniu;

- popełnia liczne błędy w wymowie i pisowni;

- w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów;

- ma braki w notatkach w zeszycie przedmiotowym, nie zawsze wykonuje zadania domowe;

- na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu.

Ocenę   dopuszczającą   otrzymuje uczeń, który:  

- rozumie często używane polecenia poparte gestem, lub dodatkową podpowiedzią i 
właściwie na nie reaguje; 

- stara się domyśleć znaczenia nowych wypowiedzi i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów;

- tworzy opisy popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi;

- zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i  zapisać;

- ma liczne braki w zadaniach domowych i zeszycie przedmiotowym;

- rzadko zabiera głos w rozmowie;

- pracuje z pomocą nauczyciela.

Ocenę   niedostateczną   otrzymuje uczeń  , który nie osiągnął wymagań minimalnych, 
określonych dla oceny dopuszczającej, w szczególności:

- nie opanował podstawowych zagadnień leksykalnych i gramatycznych zawartych 
w podstawie programowej;

- nie rozumie większości wydawanych mu poleceń;

- jego wypowiedzi są lakoniczne i niezrozumiałe;

- nie wyraża chęci poprawy cząstkowych ocen niedostatecznych;

- nie potrafi pracować nawet z pomocą nauczyciela.





Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną z języka angielskiego
 w kl. VI

Ocenę   celującą   otrzymuje uczeń, który:  

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

- przeważnie otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, wypracowań i projektów;

- nie ma problemów z komunikacją słowną i pisemną w języku angielskim;

- posiada duży zasób słownictwa i  swobodnie posługuje się językiem angielskim podczas 
lekcji (zadaje pytania, reaguje na polecenia wydawane w j.ang., używa zwrotów 
grzecznościowych, itp.)

- samodzielnie rozwija i posługuje się słownictwem związanym z tematyką poznawaną na 
lekcjach;

- z dużym zaangażowaniem przygotowuje się do konkursów językowych i bierze w nich 
udział.

Ocenę   bardzo dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę, posługując się językiem angielskim;

- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć;

- zna i poprawnie wykorzystuje zasady i struktury gramatyczne z zakresu: czasy gramatyczne:
Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, to be going to, Future Simple, Past 
Simple, czasowniki modalne: must, should, have to, przysłówki częstotliwości, przysłówki 
sposobu;  

- opanował słownictwo z zakresu: opisu ludzi, wybranych czasowników złożonych, zdrowie i 
choroby, nastroje, zakupy, rozrywka, gatunki filmowe, środki transportu, wydarzenia z 
przeszłości i potrafi je bezbłędnie zastosować w zdaniu;

- rozumie teksty czytane i potrafi znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na pytania;

- teksty czyta płynnie i tłumaczy bezbłędnie;

- posługuje się poprawnym językiem, zrozumiałym dla rozmówcy;

- potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze krótkie teksty;

- właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki;

- właściwie redaguje email, ogłoszenie reklamowe, pocztówkę oraz recenzje filmu;

- rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi przekazać informacje w nich zawarte;

- nie popełnia błędów w wymowie i pisowni.

Ocenę   dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę;

- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć;



- opanował i dysponuje znaczną ilością słownictwa poznanego na lekcji, co pozwala mu na 
swobodne wypowiadanie się;

- umie budować zrozumiale zdania ustnie i pisemnie zawierające poznane struktury i 
słownictwo;

- potrafi poprawnie operować większością struktur; zdarza mu się popełnić błędy, które nie 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi;

- wyraża swoją opinię na tematy związane z lekcją, popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi;

- czyta i tłumaczy teksty popełniając nieliczne błędy;

- potrafi wybrać potrzebne informacje w tekście czytanym oraz ze słyszanych wypowiedzi;

- właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki; kiedy zdarzy mu się popełnić błąd, 
naprowadzony przez nauczyciela potrafi go poprawić;

- przy redagowaniu wypowiedzi pisemnej popełnia nieliczne błędy;

- na ogół nie popełnia błędów w wymowie.

Ocenę   dostateczną   otrzymuje uczeń, który  : 

- uczeń zna ponad połowę wprowadzonych na lekcjach słów z poszczególnych dziedzin;

- potrafi poprawnie wymówić większość słów, częściej popełnia błędy w pisowni;

- zna podstawowe struktury gramatyczne i potrafi je zastosować w zdaniu korzystając ze wzoru;

- tworzy krótkie wypowiedzi, popełniając błędy, które w niewielkim stopniu wpływają na ich 
zrozumienie, stosując częściowo właściwą formę i styl;

- umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;

- rozumie ogólny sens słyszanych wypowiedzi;

- rozumie ogólnie tekst, ale ma problemy ze znalezieniem informacji szczegółowych;

- w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów; popełnia błędy gramatyczne i 
ortograficzne,

- na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu. 

 Ocenę   dopuszczającą   otrzymuje uczeń, który:  

- zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i  zapisać;

- często niepoprawnie używa poznane słownictwo;

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;

- popełnia liczne błędy w ćwiczeniach gramatycznych;

- czasami potrafi zbudować krótkie, bardzo proste zdanie;

- rozumie, czego dotyczy słyszana wypowiedź;



- rozumie rutynowe polecenia nauczyciela wydawane w klasie i stara się właściwie na nie 
reagować;

- pracuje z pomocą nauczyciela;

- czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;

- tłumaczy zaledwie pojedyncze słowa w tekście;

- rzadko zabiera głos w rozmowie;

- ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo;

- często błędnie stosuje spójniki i znaki interpunkcyjne.

Ocenę   niedostateczną   otrzymuje uczeń  , który nie osiągnął wymagań minimalnych, 
określonych dla oceny dopuszczającej, w szczególności:

- nie opanował podstawowych zagadnień leksykalnych i gramatycznych zawartych w 
podstawie programowej;

- nie rozumie większości wydawanych mu poleceń;

- nie potrafi przetłumaczyć zdań ani nie rozumie tekstów czytanych;

- jego wypowiedzi są lakoniczne i niezrozumiałe;

- nie wyraża chęci poprawy cząstkowych ocen niedostatecznych;

- nie potrafi pracować nawet z pomocą nauczyciela.

Wymagania edukacyjne na ocenę roczną z języka angielskiego  w kl. VI

Ocenę   celującą   otrzymuje uczeń, który:  

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

- przeważnie otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, wypracowań i projektów;

- nie ma problemów z komunikacją słowną i pisemną w języku angielskim;

- posiada duży zasób słownictwa i  swobodnie posługuje się językiem angielskim podczas 
lekcji (zadaje pytania, reaguje na polecenia wydawane w j.ang., używa zwrotów 
grzecznościowych, itp.)

- samodzielnie rozwija i posługuje się słownictwem związanym z tematyką poznawaną na 
lekcjach;

- z dużym zaangażowaniem przygotowuje się do konkursów językowych i bierze w nich 
udział.

Ocenę   bardzo dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę, posługując się językiem angielskim;



- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć;

- zna i poprawnie wykorzystuje zasady i struktury gramatyczne poznane w I półroczu oraz te  
z zakresu: czasy gramatyczne: Past Simpe, Past Continuous, tryb rozkazujący, czasowniki 
policzalne i niepoliczalne, przedimki określony i nieokreślone, stopniowanie przymiotników
oraz porównywanie, some/any”, wyrażenie ‘There is/are”

- opanował słownictwo z I półrocza oraz z zakresu: sport, jedzenie, dzikie zwierzęta, opis 
zwierząt, przymiotniki, meble oraz potrafi je bezbłędnie zastosować w zdaniu;

- bardzo dobrze rozróżnia czasy gramatyczne teraźniejsze, przeszłe, przyszłe i potrafi je 
odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

- bez problemu kupuje bilet w kinie, na stacji kolejowej, robi zakupy w sklepie oraz potrafi 
się zachować w innych poznanych na lekcjach sytuacjach; 

- rozumie teksty czytane i potrafi znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na pytania;

- teksty czyta płynnie i tłumaczy bezbłędnie;

- posługuje się poprawnym językiem, zrozumiałym dla rozmówcy;

- potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze krótkie teksty, przytacza wypowiedzi;

- właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki;

- właściwie redaguje zaproszenia oraz na nie odpowiada, tworzy opis dzikiego zwierzęcia;

- rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi przekazać informacje w nich zawarte;

- nie popełnia błędów w wymowie i pisowni.

Ocenę   dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę;

- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć;

- opanował i dysponuje znaczną ilością słownictwa poznanego na lekcji, co pozwala mu na 
swobodne wypowiadanie się;

- umie budować zrozumiale zdania ustnie i pisemnie zawierające poznane struktury i 
słownictwo;

- potrafi poprawnie operować większością struktur; zdarza mu się popełnić błędy, które nie 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi;

- dobrze rozróżnia czasy gramatyczne teraźniejsze, przeszłe, przyszłe i potrafi je odpowiednio
zastosować w danej sytuacji;

- kupuje bilet w kinie, na stacji kolejowej, robi zakupy w sklepie; 

- wyraża swoją opinię na tematy związane z lekcją, popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi;

- czyta i tłumaczy teksty popełniając nieliczne błędy;

- potrafi wybrać potrzebne informacje w tekście czytanym oraz ze słyszanych wypowiedzi;

- właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki; kiedy zdarzy mu się popełnić błąd, 
naprowadzony przez nauczyciela potrafi go poprawić;



- redagując wypowiedź pisemną popełnia nieliczne błędy;

- na ogół nie popełnia błędów w wymowie.

Ocenę   dostateczną   otrzymuje uczeń, który  : 

- zna ponad połowę wprowadzonych na lekcjach słów z poszczególnych dziedzin;

- potrafi poprawnie wymówić większość słów, częściej popełnia błędy w pisowni;

- zna podstawowe struktury gramatyczne i potrafi je zastosować w zdaniu korzystając ze 
wzoru, popełnia błędy w zadaniach;

- tworzy krótkie wypowiedzi, popełniając błędy, które w niewielkim stopniu wpływają na ich 
zrozumienie;

- we współpracy z kolegą/koleżanką tworzy dialog sprawdzający umiejętność kupna biletu 
kolejowego, biletu w kinie, ubrań i sprzętów;

- rozróżnia czasy gramatyczne teraźniejsze, przeszłe, przyszłe sugerując się przysłówkami 
częstotliwości;

- umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;

- rozumie ogólny sens słyszanych wypowiedzi;

- rozumie ogólnie tekst, ale ma problemy ze znalezieniem informacji szczegółowych;

- w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów, popełnia błędy gramatyczne i 
ortograficzne;

- na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu. 

 Ocenę   dopuszczającą   otrzymuje uczeń, który:  

- zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i  zapisać;

- często niepoprawnie używa poznane słownictwo;

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;

- popełnia liczne błędy w ćwiczeniach gramatycznych;

- czasami potrafi zbudować krótkie, bardzo proste zdanie;

- rozumie, czego dotyczy słyszana wypowiedź;

- rozumie rutynowe polecenia nauczyciela wydawane w klasie i stara się właściwie na nie 
reagować;

- pracuje z pomocą nauczyciela;

- czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;

- tłumaczy zaledwie pojedyncze słowa w tekście;

- rzadko zabiera głos w rozmowie;

- ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i 
słownictwo;



- często błędnie stosuje spójniki i znaki interpunkcyjne.

Ocenę   niedostateczną   otrzymuje uczeń  , który nie osiągnął wymagań minimalnych, 
określonych dla oceny dopuszczającej, w szczególności:

- nie opanował podstawowych zagadnień leksykalnych i gramatycznych zawartych w 
podstawie programowej;

- nie rozumie większości wydawanych mu poleceń;

- nie potrafi przetłumaczyć zdań ani nie rozumie tekstów czytanych;

- jego wypowiedzi są lakoniczne i niezrozumiałe;

- nie wyraża chęci poprawy cząstkowych ocen niedostatecznych;

- nie potrafi pracować nawet z pomocą nauczyciela.



Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną z języka angielskiego
 w kl. VIII

Ocenę   celującą   otrzymuje uczeń, który:  

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

- przeważnie otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, wypracowań i projektów;

- nie ma problemów z komunikacją słowną i pisemną w języku angielskim;

- posiada duży zasób słownictwa i  swobodnie posługuje się językiem angielskim podczas 
lekcji (zadaje pytania, reaguje na polecenia wydawane w j.ang., używa zwrotów 
grzecznościowych, itp.)

- z dużym zaangażowaniem przygotowuje się do konkursów językowych i bierze w nich 
udział;

- przeczytał i udowodnił znajomość (w formie testu sprawdzającego) przynajmniej jednej 
lektury w języku angielskim ustalonej z nauczycielem.

Ocenę   bardzo dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę, posługując się językiem angielskim;

- nie popełnia błędów w wymowie poznanych na lekcjach (w całym cyklu edukacyjnym) 
słów i zwrotów; 

- płynnie literuje wyrazy;

- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt 
przedmiotowy;

- zna i poprawnie wykorzystuje zasady i struktury gramatyczne z zakresu: czasów: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simpe, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, pytania rozłączne (question tags), przysłówki częstotliwości i sposobu, 
przyimki miejsca, tryb rozkazujący, zaimki osobowe, względne, dzierżawcze i w formie 
dopełnienia, przymiotniki dzierżawcze,   wyrażenie „used to”, określniki ilościowe, 
określenia „this/that/these/those”, „”a bit/much too...”, „as/so...”, stopniowanie 
przymiotników, czasowniki złożone;  

- opanował słownictwo niezbędne do opisu wyglądu i charakteru ludzi, konotacji rodzinnych, 
miejsc, ukształtowania powierzchni, pogody, zagrożeń ekologicznych, zainteresowań i 
sposobów spędzania wolnego czasu, potraw, środków transportu i sprzętu sportów 
ekstremalnych, wydarzeń z przeszłości i potrafi je bezbłędnie zastosować w zdaniu;

- określa zmysły;

- potrafi wyrazić opinie na dany temat, sugestie, rekomendacje, porady;

- prawidłowo tworzy pytania szczegółowe i ogólne; 

- rozumie teksty czytane i potrafi znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na pytania;

- teksty czyta płynnie i tłumaczy bezbłędnie;

- posługuje się poprawnym językiem, zrozumiałym dla rozmówcy;



- potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze teksty o wyznaczonej długości;

- właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki;

- bezbłędnie rozpoznaje symbole i skróty słowne; 

- właściwie redaguje zaproszenia i odpowiedzi na nie, listy, e-maile, kartki, zapiski na blogu, 
projektuje reklamę; 

- rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi przekazać informacje w nich zawarte;

- nie popełnia błędów w pisowni.

Ocenę   dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę;

- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt 
przedmiotowy;

- opanował i dysponuje znaczną ilością słownictwa poznanego na lekcjach, co pozwala mu na
swobodne wypowiadanie się;

- umie budować zrozumiale zdania ustnie i pisemnie zawierające poznane struktury 
i słownictwo;

- potrafi poprawnie operować większością struktur; zdarza mu się popełnić błędy, które nie 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi;

- wyraża swoją opinię na tematy związane z lekcją, popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi;

- czyta i tłumaczy teksty popełniając nieliczne błędy;

- potrafi wybrać potrzebne informacje w tekście czytanym oraz ze słyszanych wypowiedzi;

- właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki; kiedy zdarzy mu się popełnić błąd, 
naprowadzony przez nauczyciela potrafi go poprawić;

- na ogół nie popełnia błędów w wymowie i pisowni.

Ocenę   dostateczną   otrzymuje uczeń, który  : 

- zna ponad połowę wprowadzonych na lekcjach słów z poszczególnych dziedzin;

- potrafi poprawnie wymówić większość słów, częściej popełnia błędy w pisowni;

- zna podstawowe struktury gramatyczne i potrafi je zastosować w zdaniu korzystając ze wzoru;

- tworzy krótkie wypowiedzi, popełniając błędy, które w niewielkim stopniu wpływają na ich 
zrozumienie, stosując częściowo właściwą formę i styl;

- umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;

- rozumie ogólny sens słyszanych wypowiedzi;

- rozumie ogólnie tekst, ale ma problemy ze znalezieniem informacji szczegółowych;

- w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów;



- na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu;

- ma braki w notatkach w zeszycie przedmiotowym, nie zawsze wykonuje zadania domowe. 

 Ocenę   dopuszczającą   otrzymuje uczeń, który:  

- zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i  zapisać;

- czasami niepoprawnie używa poznane słownictwo;

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;

- popełnia liczne błędy w ćwiczeniach gramatycznych;

- czasami potrafi zbudować krótkie, bardzo proste zdanie;

- rozumie, czego dotyczy słyszana wypowiedź;

- rozumie rutynowe polecenia nauczyciela wydawane w klasie i stara się właściwie na nie 
reagować;

- pracuje z pomocą nauczyciela;

- czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;

- tłumaczy zaledwie pojedyncze słowa w tekście;

- rzadko zabiera głos w rozmowie;

- ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo;

- często błędnie stosuje spójniki i znaki interpunkcyjne;

- ma liczne braki w zeszycie przedmiotowym i zadaniach domowych.

Ocenę   niedostateczną   otrzymuje uczeń  , który nie osiągnął wymagań minimalnych, 
określonych dla oceny dopuszczającej, w szczególności:

- nie opanował podstawowych zagadnień leksykalnych i gramatycznych zawartych 
w podstawie programowej;

- nie rozumie większości wydawanych mu poleceń;

- nie potrafi przetłumaczyć zdań ani nie rozumie tekstów czytanych;

- jego wypowiedzi są lakoniczne i niezrozumiałe;

- nie wyraża chęci poprawy cząstkowych ocen niedostatecznych;

- nie potrafi pracować nawet z pomocą nauczyciela.

Wymagania edukacyjne na ocenę roczną z języka angielskiego w kl. VIII

Ocenę   celującą   otrzymuje uczeń, który:  

- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

- poprawnie operuje słownictwem i strukturami wybiegającymi poza program nauczania 
i podstawę programową;



- przeważnie otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów, wypracowań i projektów;

- nie ma problemów z komunikacją słowną i pisemną w języku angielskim;

- posiada duży zasób słownictwa i  swobodnie posługuje się językiem angielskim podczas 
lekcji (zadaje pytania, reaguje na polecenia wydawane w j.ang., używa zwrotów 
grzecznościowych, itp.)

- z dużym zaangażowaniem przygotowuje się do konkursów językowych i bierze w nich 
udział;

- przeczytał i udowodnił znajomość (w formie testu sprawdzającego) przynajmniej jednej 
lektury w języku angielskim ustalonej z nauczycielem.

Ocenę   bardzo dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę, posługując się językiem angielskim;

- nie popełnia błędów w wymowie poznanych na lekcjach (w całym cyklu edukacyjnym) 
słów i zwrotów; 

- płynnie literuje wyrazy;

- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt 
przedmiotowy;

- zna i poprawnie wykorzystuje zasady i struktury gramatyczne z zakresu: czasów: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simpe, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, Future Simple, forma „to be going to”, pytania rozłączne (question tags), 
przysłówki częstotliwości i sposobu, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, zaimki osobowe, 
względne, zwrotne, dzierżawcze i w formie dopełnienia, przymiotniki dzierżawcze, 
wyrażenie „used to”, określniki ilościowe, określenia „this/that/these/those”, „”a bit/much 
too...”, „as/so...”, stopniowanie przymiotników, czasowniki złożone, czasowniki modalne: 
„can, could, be able to, may, might, must, should”, I i II tryb warunkowy, strona bierna w 
teraźniejszości i przeszłości;   

- opanował słownictwo niezbędne do opisu wyglądu i charakteru ludzi, konotacji rodzinnych, 
zawodów, zamiłowań, zainteresowań i uczuć, miejsc, ukształtowania powierzchni, pogody, 
zagrożeń ekologicznych, zainteresowań i sposobów spędzania wolnego czasu / form 
rozrywki, potraw, środków transportu i sprzętu sportów ekstremalnych, wydarzeń z 
przeszłości oraz planów na przyszłość i potrafi je bezbłędnie zastosować w zdaniu;

- określa zmysły;

- formułuje zasady, tezy, przepowiednie;

- potrafi wyrazić opinie na dany temat, sugestie, rekomendacje, porady;

- bardzo dobrze rozróżnia czasy gramatyczne teraźniejsze, przeszłe, przyszłe i potrafi je 
odpowiednio zastosować w danej sytuacji;

- prawidłowo tworzy pytania szczegółowe i ogólne;

- doskonale rozróżnia i posługuje się językiem formalnym i nieformalnym;

- bez problemu robi zakupy w różnych rodzajach sklepów, punktów usługowych, dzwoni po 
pomoc; 

- rozumie teksty czytane i potrafi znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na pytania;



- teksty czyta płynnie i tłumaczy bezbłędnie;

- posługuje się poprawnym językiem, zrozumiałym dla rozmówcy;

- potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze teksty o wyznaczonej długości;

- bezbłędnie rozpoznaje symbole i skróty słowne;

- właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki, określa chronologię zdarzeń w tekście;

- właściwie redaguje zaproszenia i odpowiedzi na nie, listy, e-maile, kartki, zapiski na blogu, 
projektuje reklamę, pisze recenzję filmu/książki; 

- płynnie prowadzi wywiad z wybraną postacią;

- rozumie słyszane wypowiedzi i potrafi przekazać informacje w nich zawarte;

- nie popełnia błędów w pisowni.

Ocenę   dobrą   otrzymuje uczeń, który:  

- aktywnie prezentuje na zajęciach posiadaną wiedzę;

- wykonuje zadania domowe, jest przygotowany do zajęć, starannie prowadzi zeszyt 
przedmiotowy;

- opanował i dysponuje znaczną ilością słownictwa poznanego na lekcjach, co pozwala mu na
swobodne wypowiadanie się;

- umie budować zrozumiale zdania ustnie i pisemnie zawierające poznane struktury 
i słownictwo;

- potrafi poprawnie operować większością struktur; zdarza mu się popełnić błędy, które nie 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi;

- dobrze rozróżnia czasy gramatyczne teraźniejsze, przeszłe, przyszłe i potrafi je odpowiednio
zastosować w danej sytuacji;

- robi zakupy w różnych rodzajach sklepów, punktów usługowych, dzwoni po pomoc; 

- wyraża swoją opinię na tematy związane z lekcją, popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi;

- czyta i tłumaczy teksty popełniając nieliczne błędy;

- potrafi wybrać potrzebne informacje w tekście czytanym oraz ze słyszanych wypowiedzi;

- właściwie stosuje znaki interpunkcyjne oraz spójniki i chronologię w tekście; kiedy zdarzy 
mu się popełnić błąd, naprowadzony przez nauczyciela potrafi go poprawić;

- na ogół nie popełnia błędów w wymowie i pisowni.

Ocenę   dostateczną   otrzymuje uczeń, który  : 

- zna ponad połowę wprowadzonych na lekcjach słów z poszczególnych dziedzin;

- potrafi poprawnie wymówić większość słów, częściej popełnia błędy w pisowni;

- zna podstawowe struktury gramatyczne i potrafi je zastosować w zdaniu korzystając ze 
wzoru;



- tworzy krótkie wypowiedzi, popełniając błędy, które w niewielkim stopniu wpływają na ich 
zrozumienie, stosując częściowo właściwą formę i styl;

- we współpracy z kolegą/koleżanką tworzy dialog sprawdzający materiał poznany na 
lekcjach, który jest zrozumiały dla słuchacza; 

- rozróżnia czasy gramatyczne teraźniejsze, przeszłe, przyszłe sugerując się przysłówkami 
częstotliwości;

- umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;

- rozumie ogólny sens słyszanych wypowiedzi;

- rozumie ogólnie tekst, ale ma problemy ze znalezieniem informacji szczegółowych;

- w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów;

- na zajęciach trzeba zachęcać go do zabrania głosu;

- ma braki w notatkach w zeszycie przedmiotowym, nie zawsze wykonuje zadania domowe.  

 Ocenę   dopuszczającą   otrzymuje uczeń, który:  

- zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie wymówić i zapisać;

- czasami niepoprawnie używa poznane słownictwo;

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;

- popełnia liczne błędy w ćwiczeniach gramatycznych;

- czasami potrafi zbudować krótkie, bardzo proste zdanie;

- rozumie, czego dotyczy słyszana wypowiedź;

- rozumie rutynowe polecenia nauczyciela wydawane w klasie i stara się właściwie na nie 
reagować;

- pracuje z pomocą nauczyciela;

- czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;

- tłumaczy zaledwie pojedyncze słowa w tekście;

- rzadko zabiera głos w rozmowie;

- ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo;

- często błędnie stosuje spójniki i znaki interpunkcyjne;

- ma liczne braki w zeszycie przedmiotowym i zadaniach domowych.

Ocenę   niedostateczną   otrzymuje uczeń  , który nie osiągnął wymagań minimalnych, 
określonych dla oceny dopuszczającej, w szczególności:

- nie opanował podstawowych zagadnień leksykalnych i gramatycznych zawartych 
w podstawie programowej;

- nie rozumie większości wydawanych mu poleceń;



- nie potrafi przetłumaczyć zdań ani nie rozumie tekstów czytanych;

- jego wypowiedzi są lakoniczne i niezrozumiałe;

- nie wyraża chęci poprawy cząstkowych ocen niedostatecznych;

- nie potrafi pracować nawet z pomocą nauczyciela.

 


