
 
 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w 

klasach I, II, III szkoły podstawowej. 

 

Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową stopnia opanowania materiału w danym okresie. W przypadku, gdy 

uczniowi zależy na otrzymaniu oceny śródrocznej bądź rocznej wyższej niż ocena prognozowana, uczeń musi zaliczyć 

sprawdzian pisemny, obejmujący zakres całego materiału przerobionego w danym okresie na ocenę co najmniej równą 

tej, o którą się ubiega. Ze względu na fakt, że do oceny prognozowanej wlicza się również pozostałe aktywności ucznia 

(wypowiedzi ustne, prace projektowe, prace domowe, zaangażowanie i praca na lekcji itp.), pozytywne zaliczenie ww. 

sprawdzianu z danego okresu, może podnieść ocenę prognozowaną tylko o jeden stopień. Z tego samego powodu, 

niezaliczenie sprawdzianu, nie obniża oceny wstępnie prognozowanej.  

Na lekcjach języka angielskiego bieżące postępy uczniów mierzy się za pomocą ocen od 1-6. Ocena bieżąca wskazuje na 

mocne i słabe strony ucznia. 

Ocena półroczna jest wynikiem półrocznej obserwacji, zawiera zalecenia i wskazówki dla ucznia dotyczące postępów w 

nauce. Ocena końcoworoczna podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w 

ocenie półrocznej. Ma ona charakter diagnostyczno -  informacyjny, aby rodzice po zapoznaniu się  z jej treścią mogli 

jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym jego rozwoju. 
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OCENA 

NIEDOSTATECZNA -  

BARDZO NISKI 

STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA -

NISKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

OCENA 

DOSTATECZNA - 

PODSTAWOWY 

STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

OCENA 

DOBRA -                   

ŚREDNI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

OCENA 

BARDZO DOBRA -

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIANIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

OCENA 

CELUJĄCA -  BARDZO 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIANIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

WIADOMOŚCI: 

 

Uczeń: 

 

Uczeń: 
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Uczeń: 

 

Uczeń: 

 

Uczeń: 



ŚRODKI 

JĘZYKOWE, 

FONETYKA, 

ORTOGRAFIA, 

GRAMATYKA. 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI: 

ROZUMIENIE          

ZE SŁUCHU, 

MÓWIENIE, 

CZYTANIE, 

PISANIE. 

Nie spełnia 

większości 

kryteriów, by 

otrzymać ocenę 

wyższą tj. nie 

opanował 

podstawowej wiedzy 

i nie potrafi wykonać 

zadań o 

elementarnym 

stopniu trudności 

nawet 

z pomocą 

nauczyciela. 

Braki w 

wiadomościach 

i umiejętnościach są 

na tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu 

naukę na kolejnych 

etapach. 

Rozumie znacznie 

ograniczoną część 

poleceń 

nauczyciela, ale 

stara się reagować 

na nie. 

W większości nie 

rozumie 

wysłuchanych 

historyjek 

obrazkowych oraz 

innych krótkich 

nagrań. 

Popełnia liczne 

błędy gdy mówi 

rymowanki czy 

śpiewa piosenki. 

Stara się poprawnie 

rozpoznawać 

dźwięki. 

Jedynie z pomocą 

nauczyciela 

zaznacza 

odpowiedzi w 

Rozumie część 

poleceń 

nauczyciela i 

reaguje na nie. 

Rozumie 

wysłuchaną 

historyjkę 

obrazkową 

i inne krótkie 

nagrania. 

Popełnia  

zauważalne błędy 

gdy mówi 

rymowanki i 

śpiewa piosenki. 

Rozpoznaje 

dźwięki. 

Z pomocą 

nauczyciela 

zaznacza 

odpowiedzi 

w odpowiednich 

miejscach w 

podręczniku. 

Rozumie większość 

poleceń nauczyciela 

i reaguje na nie. 

Rozumie wysłuchaną 

historyjkę obrazkową 

i inne krótkie 

nagrania. 

W większości 

poprawnie mówi 

rymowanki 

i śpiewa piosenki. 

Rozpoznaje dźwięki. 

Czasami potrzebuje 

pomocy nauczyciela 

aby poprawnie 

zaznaczyć odpowiedzi 

w odpowiednich 

miejscach 

w podręczniku, 

zazwyczaj potrafi 

wstawić brakujące 

wyrazy do tekstu. 

Rozpoznaje proste 

słowa i pisze je po 

Rozumie polecenia 

nauczyciela i reaguje 

na nie. 

Rozumie wysłuchaną 

historyjkę obrazkową 

i inne krótkie 

nagrania. Odgrywa 

proste scenki. 

Mówi rymowanki 

i śpiewa piosenki, 

w tym w wersji 

karaoke. 

Rozpoznaje dźwięki 

i poprawnie je 

wymawia. Potrafi 

poprawnie 

naśladować wymowę 

angielską 

Zaznacza odpowiedzi 

w odpowiednich 

miejscach w 

podręczniku, wstawia 

wyrazy w luki w 

tekście na podstawie 

Rozumie polecenia 

nauczyciela 

i reaguje na nie, 

wydaje polecenia wg 

wzoru. 

Rozumie wysłuchaną 

historyjkę obrazkową i 

inne krótkie nagrania. 

Odgrywa urozmaicone 

scenki. 

Doskonale zna 

rymowanki 

i śpiewa piosenki,           

w tym 

w wersji karaoke. 

Rozpoznaje dźwięki i 

poprawnie je 

wymawia. Podaje 

przykłady słów. 

Poprawnie i szybko 

zaznacza odpowiedzi 

w odpowiednich 

miejscach w 

podręczniku, popranie 



odpowiednich 

miejscach 

w podręczniku 

oraz stara się 

rozpoznawać 

proste słowa i pisze 

je po śladzie. 

 

Rozpoznaje proste 

słowa i pisze je po 

śladzie. 

śladzie, a z pomocą 

nauczyciela stara się 

pisać samodzielnie. 

podanego wzoru 

Rozpoznaje liczby 

i litery. Pisze je po 

śladzie, a także 

samodzielnie. Pisze 

krótki i prosty tekst 

według 

przedstawionego 

wzoru. 

i szybko wstawia 

wyrazy w luki w 

tekście na podstawie 

podanego wzoru 

Rozpoznaje liczby         

i litery. Pisze 

poprawnie z pamięci i 

ze słuchu wyrazy i 

zdania. 

 

 

 


