
WYMAGANIA EDUKACYJNE POTRZEBNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH 

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W KLASACH IV - VIII  

  

  

Na ocenę celującą:  

  

• Uczeń w stopniu celującym opanowuje poszczególne umiejętności:  

 gramatyka i słownictwo:   

o swobodnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi, określonymi w 

rozkładzie materiału, a nawet wykazuje szerszą niż obowiązująca ich znajomość   

o posiada kompletny zasób słownictwa i wyrażeń określony w rozkładzie materiału, a 

nawet wykazuje szerszą ich znajomość  słuchanie:   

o doskonale rozumie treść usłyszanych tekstów lub dialogów i bezbłędnie wykonuje 

zadania z nimi związane  

       czytanie:   

o doskonale rozumie treść przeczytanych tekstów lub dialogów i bezbłędnie wykonuje 

zadania z nimi związane   

  

 mówienie:   

o chętnie, poprawnie i płynnie wypowiada się na tematy poruszane na lekcjach  

o potrafi budować poprawnie zdania złożone  

  

 pisanie:   

o jego wypowiedzi pisemne są ciekawe, rozbudowane, poprawne 

o nie popełnia błędów w pisowni o potrafi budować poprawnie zdania złożone  

 Uczeń wykazuje celującą znajomość omawianych zagadnień i tematów;  

 Uczeń bierze udział w konkursach z języka angielskiego i osiąga w nich sukcesy;  

 Uczeń wykazuje zainteresowanie przedmiotem, jest aktywny na lekcji, zawsze   

przygotowany do zajęć, chętnie odrabia zadania domowe, samodzielnie pogłębia swoja 

wiedzę;  

 Otrzymuje oceny celujące ze sprawdzianów. 

  

Na ocenę bardzo dobrą:  

  

Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanowuje poszczególne umiejętności:  

  

 gramatyka i słownictwo:   

o swobodnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi, określonymi w 

rozkładzie materiału   

o posiada szeroki zasób słownictwa i wyrażeń określony w rozkładzie materiału  

o potrafi budować poprawnie zdania złożone  

  

 słuchanie:   

o rozumie treść usłyszanych tekstów lub dialogów i bezbłędnie wykonuje zadania z 

nimi związane   

  

 czytanie:  



o rozumie treść przeczytanych tekstów lub dialogów i bezbłędnie wykonuje zadania z 

nimi związane   

  

 mówienie:  

o potrafi budować poprawnie zdania złożone 

o chętnie i zwykle poprawnie wypowiada się na tematy poruszane na lekcjach  

  

 pisanie:   

o potrafi budować poprawnie zdania złożone  

o jego wypowiedzi pisemne są ciekawe, poprawnie zbudowane  

o nie popełnia błędów w pisowni lub popełnia bardzo nieliczne błędy w pisowni  

 Uczeń wykazuje bardzo dobrą znajomość omawianych zagadnień i tematów;  

 Uczeń bierze udział w konkursach z języka angielskiego; 

 Uczeń wykazuje zainteresowanie przedmiotem, jest aktywny na lekcji, przygotowany do 

zajęć, odrabia zadania domowe, pracuje samodzielnie;  

 Otrzymuje oceny bardzo dobre ze sprawdzianów.  

  

Na ocenę dobrą:  

  

Uczeń w stopniu dobrym opanowuje poszczególne umiejętności:  

  

 gramatyka i słownictwo:   

o zwykle potrafi operować poznanymi strukturami gramatycznymi, określonymi w 

rozkładzie materiału  

o zna zdecydowaną większość zasobu słownictwa i wyrażeń określonych w 

rozkładzie materiału  

o potrafi budować proste zdania, sporadycznie popełnia błędy nie zakłócające 

komunikacji  

  

 słuchanie:   

o zwykle rozumie ogólną treść usłyszanych tekstów lub dialogów i wykonuje, czasami 

z pomocą nauczyciela, zadania z nimi związane   

  

 czytanie:  

o zwykle rozumie ogólną treść przeczytanych tekstów lub dialogów i wykonuje, 

czasami z pomocą nauczyciela, zadania z nimi związane   

  

 mówienie:   

o potrafi budować proste zdania, czasami popełnia nieliczne błędy nie zakłócające 

komunikacji  

o zwykle poprawnie wypowiada się na tematy poruszane na lekcjach 

       pisanie:   

o potrafi budować proste zdania,   

o czasami popełnia drobne błędy nie zakłócające komunikacji  

o jego wypowiedzi pisemne są raczej poprawnie zbudowane  

 Uczeń wykazuje dobrą znajomość omawianych zagadnień i tematów;  

 Uczeń przeważnie chętnie pracuje na lekcji, jest przygotowany do zajęć, odrabia zadania 

domowe;  

 Otrzymuje oceny dobre ze sprawdzianów.  



Na ocenę dostateczną:  

  

Uczeń w stopniu dostatecznym opanowuje poszczególne umiejętności:  

  

 gramatyka i słownictwo:   

o zwykle potrafi operować poznanymi prostszymi strukturami gramatycznymi, 

określonymi w rozkładzie materiału, jednak czasami potrzebuje więcej czasu na 

opanowanie trudniejszych struktur   

o dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa i wyrażeń określonym w rozkładzie 

materiału  

  

 słuchanie:   

o nie zawsze rozumie ogólną treść usłyszanych tekstów lub dialogów i wykonuje z 

pomocą nauczyciela, zadania z nimi związane   

  

 mówienie:   

o zazwyczaj potrafi budować proste zdania, lecz niekiedy popełnia błędy, zakłócające 

komunikację  

o niechętnie wypowiada się na tematy poruszane na lekcjach  

  

 czytanie:  

o nie zawsze rozumie ogólną treść przeczytanych tekstów lub dialogów i wykonuje z 

pomocą nauczyciela, zadania z nimi związane   

  

 pisanie:   

o zwykle potrafi budować proste zdania, lecz czasami popełnia błędy, zakłócające 

komunikację 

o jego wypowiedzi pisemne są proste, czasami zawierają błędy  

o popełnia błędy w pisowni  

 Uczeń wykazuje dostateczną znajomość omawianych zagadnień i tematów;   

 Uczeń niezbyt chętnie pracuje na lekcji, przeważnie jest przygotowany do lekcji i odrabia 

zadania domowe;  

 Otrzymuje oceny dostateczne ze sprawdzianów.  

 

Na ocenę dopuszczającą:  

  

Uczeń w niewielkim tylko zakresie opanowuje poszczególne umiejętności:  

  

 gramatyka i słownictwo:   

o wykazuje powierzchowną i niepełną znajomość omawianych zagadnień i tematów  

o słabo operuje prostszymi poznanymi strukturami gramatycznymi, określonymi w 

rozkładzie materiału   

o dysponuje niewielkim zakresem słownictwa i wyrażeń określonych w rozkładzie 

materiału  

 

 słuchanie:   

o rzadko rozumie ogólną treść usłyszanych tekstów lub dialogów, z trudnością  

wykonuje z pomocą nauczyciela, zadania z nimi związane   

 

 mówienie:   



o ma trudności z budowaniem prostych zdań, często popełnia błędy  

o zwykle nie wypowiada się na tematy poruszane na lekcjach  

  

 czytanie:  

o rzadko rozumie ogólną treść przeczytanych tekstów lub dialogów, z trudnością 

wykonuje, z pomocą nauczyciela, zadania z nimi związane   

  

 pisanie:   

o ma trudności z budowaniem prostych zdań, często popełnia błędy  

o jego wypowiedzi pisemne są ubogie, zawierają liczne błędy  popełnia liczne błędy w 

pisowni  

o otrzymuje oceny dopuszczające ze sprawdzianów  

 Uczeń wykazuje powierzchowną i niepełną znajomość omawianych zagadnień i tematów;  

 Niezbyt chętnie pracuje na lekcji, bywa czasami nieprzygotowany do lekcji lub nie ma 

odrobionego zadania.  

  

Na ocenę niedostateczną:  

  

 Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą;  

 Uczeń nie wykazuje postępów w opanowywaniu poszczególnych umiejętności;  

 Uczeń nie stara się zdobywać wiedzy;  

 Uczeń nie pracuje na większości zajęć, nie odrabia zadań domowych, 

jest  nieprzygotowany do lekcji; 

 Uczeń otrzymuje oceny niedostateczne ze sprawdzianów i ich nie 

poprawia.  

  

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno 

pedagogicznych są dostosowane do wskazań zawartych w poszczególnych opiniach.   

 

 

 

Opracował zespół nauczycieli  

Języka angielskiego w klasach IV-VIII 

 

  


