
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach IV - VIII

Formy aktywności ucznia 
• testy po zakończeniu każdego z działów
• kartkówki  (zapowiedziane  i  niezapowiedziane  z  trzech  ostatnich  lekcji  lub  z  określonej

przez nauczyciela partii materiału)
• praca  na  lekcji  (aktywność,  zaangażowanie,  formułowanie  prawidłowych  reakcji

językowych)
• odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji
• prace domowe (wypracowania, zadania w zeszytach ćwiczeń, projekty)
• czytanie (tempo, płynność, wymowa)
• mówienie (umiejętność posługiwania się językiem w różnych sytuacjach)
• pisanie  (zgodność  z  tematem,  poprawność  gramatyczna,  dobór  słownictwa,  walory

artystyczne).

Ogólne zasady oceniania 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
3. Testy kończące dział są obowiązkowe.
4. Testy kończące dział są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres
sprawdzanych umiejętności oraz wiedzy.
5. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane.
6. Uczeń nieobecny na teście kończącym dział powinien go napisać w terminie uzgodnionym z
nauczycielem (do 14 dni).
7.  Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny z  testu kończącego dział  w ciągu dwóch
tygodni  od  jej  otrzymania.  Przy  poprawianiu  testów,  sprawdzianów,  wypowiedzi  ustnych,
wypracowań i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
8.  Uczeń,  który  opuścił  lekcję,  ma  obowiązek  nadrobić  braki  w  wiadomościach,  zapisach
lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach (w ciągu tygodnia). 
9.  Uczeń ma  prawo zgłosić  trzy  razy  nieprzygotowanie  w ciągu  semestru.  Czwarte  zgłoszenie
nieprzygotowania  jest  jednoznaczne  z  uzyskaniem  oceny  niedostatecznej.  Za  każde  kolejne
nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
10. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do lekcji przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie
do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych
do lekcji.
11. Uczeń, który odmawia pracy na lekcji i  nie wykonuje poleceń nauczyciela otrzymuje ocenę
niedostateczną i wpis do dziennika uwag.
12.  Uczeń,  który  odznacza się  szczególną  aktywnością  na lekcji  otrzymuje  plusa.  Po zdobyciu
pięciu plusów, uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za aktywność na lekcji.



13. Korzystanie przez uczniów podczas testów i kartkówek z dodatkowych pomocy, ściąganie i
odpisywanie  od  kolegów  skutkuje  otrzymaniem  oceny  niedostatecznej  bez  możliwości  jej
poprawienia.
14. Uczniowie z opinia lub orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będą traktowani
indywidualnie poprzez dostosowanie wymagań do ich możliwości i potrzeb.
15.  Na lekcjach  obowiązuje  całkowity  zakaz  korzystania  ze  smartfonów oraz  innych  urządzeń
elektronicznych.

Kryteria oceniania

Ocena niedostateczna:
Uczeń:

• nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami,
• słownictwo ma bardzo ubogie,
• nie potrafi zrozumieć sensu rozmów, tekstów i poleceń,
• nie potrafi przekazać wiadomości,
• nie potrafi napisać nawet prostego zdania.

Ocena dopuszczająca:
Uczeń:

• potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur,
• dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa,
• nie zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń,
• rzadko potrafi przekazać wiadomość, w mowie popełnia wiele błędów,
• próbuje napisać zdania o prostej strukturze popełniając błędy w pisowni i interpunkcji.

Ocena dostateczna:
Uczeń:

• sprawnie operuje prostymi strukturami używając właściwego słownictwa,
• dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa,
• rozumie ogólny sens rozmów, tekstów i poleceń,
• potrafi przekazać wiadomość częściowo poprawnym językiem,
• potrafi  napisać  zdania  o  prostej  strukturze  rzadko  popełniając  błędy  w  pisowni  i

interpunkcji.

Ocena dobra:
Uczeń:

• potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych,
• dysponuje szerokim zasobem słownictwa,
• zazwyczaj rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń,
• potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość w miarę poprawnym językiem,
• próbuje  pisać  stosując  złożone  struktury  i  słownictwo  oraz  prawidłową  pisownię  i

interpunkcję.



Ocena bardzo dobra:
Uczeń:

• potrafi sprawnie operować większością struktur prostych i złożonych,
• dysponuje szerokim zasobem słownictwa o charakterze złożonym,
• zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń,
• zawsze potrafi przekazać wiadomość posługując się poprawnym językiem,
• potrafi pisać stosując złożone struktury i słownictwo zawsze używając prawidłowej pisowni 

i interpunkcji.

Ocena celująca:
Uczeń:

• stosuje gramatykę, słownictwo, pisownię i interpunkcję na poziomie oceny bardzo dobrej,
• samodzielnie poszerza wiedzę z języka angielskiego oraz prezentuje efekty samodzielnej

pracy,
• wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania z języka angielskiego,
• wiadomości ucznia wykraczają poza program nauczania,
• bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.


