
KRYTERIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – KLASA VI SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

 
 

Kryteria wymagań programowych zostały ujęte w formie spodziewanych 

sukcesów ucznia w zakresie podstawowych sprawności językowych: 

- rozumienie ze słuchu 

- mówienie 

- czytanie 

- pisanie 

- znajomość słownictwa 

- znajomość i umiejętność użycia struktur gramatycznych 

 

Poziom podstawowy: 

W zakresie rozumienia ze słuchu: 

- rozumienie ogólnego sensu oraz głównych treści prostych dialogów i 

wypowiedzi osób posługujących się językiem angielskim jako ojczystym 

- umiejętność określenia kontekstu sytuacyjnego, w jakim toczy się 

rozmowa na proste tematy dotyczące życia codziennego 

- wyszukiwanie informacji zawartych w wysłuchanym tekście 

W zakresie mówienia: 

- formułowanie krótkich, w miarę płynnych i spójnych wypowiedzi na 

określone tematy z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do 

wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości 

- poprawność fonetyczna zapewniająca zrozumienie wypowiedzi przez 

rodzimego użytkownika języka angielskiego 

- inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie prostych rozmów w sytuacjach 

codziennych 

- stosowanie właściwych reakcji językowych na wypowiedź rozmówcy w 

prostych sytuacjach komunikacyjnych 

W zakresie czytania: 

- rozumienie prostych tekstów użytkowych i narracyjnych 

- rozumienie ogólnego sensu tekstu zawierającego nieliczne elementy 

niezrozumiałe 

- wyszukiwanie konkretnych informacji lub szczegółów w tekście 

W zakresie pisania: 

- formułowanie wypowiedzi pisemnych nieskomplikowanych pod 

względem morfosyntaktycznym i leksykalnym 

- napisanie krótkiego listu 

- sporządzenie krótkiej notatki na podstawie czyjejś wypowiedzi 

- znajomość zasad ortografii i podstawowych reguł interpunkcyjnych w 

zakresie zapewniający komunikatywność wypowiedzi 



W zakresie znajomość słownictwa: 

- opanowanie pamięciowe wprowadzonej podczas zajęć leksyki 

(podstawowe słówka i zwroty w zakresach tematycznych: przedmioty 

codziennego użytku, czynności, zakupy, sport, przybory ogrodowe, 

czynności wykonywane w ogrodzie, instrumenty muzyczne, rozrywka, 

choroby, przybory używane na campingu, zwyczaje, przedmioty 

wykonywane własnoręcznie, wielkie liczby, znaki drogowe, poruszanie 

się na drodze, wakacje) 

W zakresie znajomości struktur gramatycznych: 

- znać podstawowe zasady gramatyki angielskiej (czas Present Simple, czas 

Present Continuous, zaimki dzierżawcze, stopniowanie przymiotnika, 

czas Past Simple, czas Past Continuous, czas Present Perfect, czas 

przyszły, pierwszy okres warunkowy, czasownik ”may”, czasownik 

„should”, struktura „be going to”, określniki ilości, strona bierna w czasie 

teraźniejszym, użycie „must”) 

 

Poziom ponadpodstawowy 

W zakresie rozumienia ze słuchu: 

- rozumienie ogólnego sensu oraz głównych treści bardziej 

skomplikowanych dialogów i wypowiedzi 

- rozumienie sensu prostych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru 

(np. rozmowa przez telefon, komunikat na dworcu) 

- rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi zawierających elementy 

niezrozumiałe, których znaczenia uczeń może się domyślić (np. z 

kontekstu) 

- umiejętność określenia kontekstu sytuacyjnego, w jakim toczy się 

rozmowa o bardziej skomplikowanym charakterze 

- wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji zawartych w wysłuchanym 

tekście 

W zakresie mówienia: 

- formułowanie dłuższych, płynnych i spójnych wypowiedzi na określone 

tematy z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do 

wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości 

- poprawność fonetyczna zapewniająca zrozumienie wypowiedzi przez 

rodzimego użytkownika języka angielskiego 

- inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie bardziej skomplikowanych 

rozmów 

- wyrażanie i uzasadnianie własnych opinii 

- relacjonowanie wypowiedzi osób trzecich 

- stosowanie właściwych reakcji językowych na wypowiedź rozmówcy 

także w bardziej skomplikowanych sytuacjach komunikacyjnych 



- przetwarzanie treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści 

przedstawionych w materiale ikonograficznym i wyrażenie ich w języku 

angielskim 

W zakresie czytania: 

- rozumienie dłuższych i bardziej złożonych tekstów użytkowych i 

narracyjnych 

- rozumienie ogólnego sensu tekstu zawierającego sporo elementów 

niezrozumiałych 

- rozumienie ogólnego sensu obszerniejszego tekstu przy pobieżnym 

czytaniu 

- wyszukiwanie konkretnych informacji lub szczegółów, także w tekście 

częściowo niezrozumiałym 

- określanie intencji nadawcy tekstu 

- określenie kontekstu sytuacyjnego charakterystycznego dla danego 

przekazu tekstowego 

- rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 

W zakresie pisania: 

- formułowanie wypowiedzi pisemnych w miarę skomplikowanych pod 

względem morfosyntaktycznym i leksykalnym 

- formułowanie i zapisywanie komunikatów własnych i otrzymanych od 

innej osoby 

- napisanie dłuższego listu 

- sporządzenie dłuższej i spójnej notatki na podstawie czyjejś wypowiedzi  

- znajomość i prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstawowych 

reguł interpunkcyjnych w zakresie zapewniającym komunikatywność 

wypowiedzi 

W zakresie znajomości słownictwa: 

- opanowanie pamięciowe wprowadzonej podczas zajęć leksyki (bardziej 

skomplikowane sformułowania i zwroty) 

W zakresie znajomości struktur gramatycznych: 

- opanowanie pamięciowe i używanie również bardziej złożonych struktur 

gramatycznych, umożliwiających wyrażenie różnych intencji nadawcy  

 

      


