
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VII  

JĘZYK ANGIELSKI 

Wymagania: 

Przy ustalaniu wymagań edukacyjnych uwzględniane są pisemne opinie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.  

W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe obniżane są wymagania zgodnie z zaleceniami poradni.  

 

Klasa IV 

Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem:  

struktury gramatyczne (I am..., My name is..., I’ve got..., What’s this...?, czas Present Simple, 

Present Continuous, going to, much, many, a lot of, opposite, between… )  

słownictwo (liczebniki główne i porządkowe, nazwy kolorów, nazwy części ciała, alfabet, dni 

tygodnia, członkowie rodziny, hobby, codzienne czynności, czas wolny, dom, ubrania)  

kultura  

Klasa V 

Uczeń klasy V powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem:  

struktury gramatyczne(to be, have got, czasy: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, going to, have to, , rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przysłówki, przedimki, 

liczebniki porządkowe, zaimki wskazujące, określniki some, any)  

słownictwo (rodzina i przyjaciele, czynności wykonywane codziennie, hobby, miesiące, 

części ciała, zwierzęta, choroba, jedzenie i picie, pogoda, telewizja, film, teatr, literatura, 

zawody, rozrywka)  

Klasa VI 

Uczeń klasy VI powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem:  

struktury gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, can, should, 

stopniowanie przymiotników, wybrane phrasal verbs, something, everything, everywhere, 

anybody…)  

słownictwo (rodzina, hobby, czas wolny, szkoła – przedmioty szkolne, transport, miejsca 

(zamieszkania, pracy), sport, zwiedzanie, określanie kierunków – pytania o drogę, położenie, 

film, telewizja)  



Klasa VII 

Uczeń klasy VII powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem:  

struktury gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, 

stopniowanie przymiotników Present Perfect, formy czasu przyszłego, pierwszy tryb 

warunkowy, drugi tryb warunkowy, strona bierna, czasowniki modalne, przysłówki)  

słownictwo (aktywności czasu wolnego, przymiotniki opisujące charakter, zawody, 

podróżowanie, filmy, muzyka…)  

Skala ocen – gramatyka i słownictwo 

Na ocenę celującą uczeń: 

- potrafi poprawnie operować złożonymi strukturami 

- potrafi budować spójne zdania 

- jego zakres słownictwa wykracza poza słownictwo poznane na lekcjach 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:  

- potrafi poprawnie operować prostymi strukturami  

- potrafi budować spójne zdania  

- stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania  

- używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym  

Na ocenę dobrą uczeń:  

- potrafi poprawnie operować większością prostych struktur  

- potrafi budować zdania w większości wypadków spójne  

- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania  

- używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 

Na ocenę dostateczną uczeń:  

- potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami  

- potrafi budować zdania niekiedy spójne  

- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania  

- używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur  

- potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne  



- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania  

- czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa  

Na ocenę niedosteteczną uczeń: 

- nie potrafi poprawnie zbudować prostych struktur 

- nie potrafi budować zdań 

- nie dysponuje nawet niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania 

- niepoprawnie używa codziennego słownictwa 

Skala ocen – słuchanie 

Na ocenę celującą uczeń: 

- rozumie dokładny sens różnorodnych tekstów i rozmów 

- rozumie kluczowe informacje w tekstach i rozmowach 

- bezbłędnie wydobywa potrzebne informacje i przekształca je na formę pisemną 

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

- potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki  

- bezbłędnie rozumie polecenia nauczyciela 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:  

- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów  

- potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach  

- potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną  

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

- potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki  

- potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 

Na ocenę dobrą uczeń:  

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów  

- potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach  

- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną  

- potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

- potrafi rozróżnić dźwięki  

- potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

Na ocenę dostateczną uczeń:  

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów  

- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach  

- potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną  



- potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

- potrafi rozróżnić większość dźwięków  

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów  

- potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach  

- potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną  

- potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego  

- potrafi rozróżnić niektóre dźwięki  

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub 

podpowiedzi 

Na ocenę niedosteteczną uczeń: 

- nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu prostych tekstów i rozmów 

- nie potrafi zrozumieć kluczowych informacji w tekstach i rozmowach 

- nie potrafi wydobyć nawet niedużej ilości potrzebnych informacji 

- nie potrafi zrozumieć poleceń nauczyciela nawet z pomocą 

Skala ocen – mówienie 

Na ocenę celującą uczeń:  

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość 

- potrafi mówić spójnie, używając słownictwa o szerszym zakresie niż poznane na lekcjach 

- posługuje się poprawnym językiem nie popełniając błędów 

- dysponuje szerokim i wykraczającym poza materiał lekcyjny słownictwem dla wyrażania 

myśli i idei  

- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie  

- można go zrozumieć bez trudności 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:  

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość  

 - potrafi mówić spójnie bez zawahań  

 - posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów  

 - dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

- umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie  

- można go zrozumieć bez trudności 

Na ocenę dobrą uczeń:  



- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość  

- potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem  

- posługuje się w miarę poprawnym językiem popełniając niekiedy zauważalne błędy  

- dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

- umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie  

- można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności 

Na ocenę dostateczną uczeń:  

- czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość  

- potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem  

- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów  

- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei  

- umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie  

- można go zazwyczaj zrozumieć 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  

- czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami  

- potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem  

- posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów  

- dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażenia idei i myśli  

- rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie  

- można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością  

Na ocenę niedosteteczną uczeń: 

- nie potrafi przekazać wiadomości 

- nie potrafi mówić spójnie 

- nie posługuje się poprawnym językiem 

- ma duże braki w słownictwie 

- nie zabiera głosu w rozmowie 

- nie można go zrozumieć 

Skala ocen – pisanie 

Na ocenę celującą uczeń: 

- potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, złożone struktury i słownictwo 

wykraczające poza materiał lekcyjny 

- potrafi w spójny sposób zorganizować tekst  



- w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty i potrafi rozszeżyć je o nowe 

elementy 

 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:  

- potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo  

- potrafi w spójny sposób zorganizować tekst  

- w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty  

- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji 

Na ocenę dobrą uczeń:  

- potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo  

- pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne  

- w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele 

miejsca  

- używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji 

Na ocenę dostateczną uczeń:  

- próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo  

- potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny  

- w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów  

- używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  

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

słownictwo  

- tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji  

- w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty  

- używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

Na ocenę niedosteteczną uczeń: 

- nie potrafi napisać prostego zdania złożonego z prostych struktur i słownictwa 

- tekst nie ma spójności ani organizacji 

- w zadaniu pisemnym nie zawiera żadnych istotnych punktów 

- używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

 

 


