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 Celem edukacyjnym jest opanowanie znajomości języka angielskiego na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej.

Podczas zajęć każdy uczeń będzie doskonalił 4 sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie.

 

SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW ORAZ 
UCZNIÓW O PSO ORAZ O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W NAUCE.

1. Nauczyciele języka angielskiego na początku roku szkolnego podczas zajęć organizacyjnych zapoznają uczniów z kryteriami  ocen wraz                   
z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu, wynikających
z realizowanego programu nauczania oraz ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także informują o warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu.

2. Wychowawcy zapoznają rodziców z kryteriami ocen oraz z wymaganiami edukacyjnymi na wrześniowym zebraniu i proszą o zapoznanie się z nimi,
co rodzice z kolei potwierdzają podpisem na liście zbiorczej przechowywanej u wychowawcy danej klasy do końca roku szkolnego.

 3. O osiągnięciach uczniów w nauce rodzice informowani będą na bieżąco za pośrednictwem e-dziennika oraz podczas zebrań klasowych, spotkań 
indywidualnych, konsultacji.



►KLASY I-III

OCENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PODLEGAJĄ:

- testy – zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, po powtórce, (waga w e-dzienniku - 3) wg  punktacji:

klasy I i II:

 CELUJĄCY: 15-14 pkt. + zadanie dodatkowe DOSTATECZNY  : 9-7 p.
  

 BARDZO DOBRY : 15-13 pkt DOPUSZCZAJĄCY: 6-4 p.
  

  DOBRY: 12-10 pkt. NIEDOSTATECZNY: 3 p. i mniej
  

klasy III:

  CELUJĄCY: 20-19 pkt. + zadanie dodatkowe                  DOSTATECZNY: 12-9 pkt.
  

  BARDZO DOBRY: 20-16 pkt. DOPUSZCZAJĄCY: 8-6 pkt.
  

  DOBRY: 15-13 pkt. NIEDOSTATECZNY: 5 pkt. i mniej

- odpowiedzi ustne (waga w e-dzienniku - 2)
- kartkówki – z mniejszej partii materiału (waga w e-dzienniku – 2)
- ćwiczenia na rozumienie ze słuchu (waga w e-dzienniku – 1)
- aktywność na zajęciach (waga w e-dzienniku - 1)
- zadania domowe (waga w e-dzienniku - 1)
- zadania dodatkowe (waga w e-dzienniku – 1)
- udział i wyniki w konkursach (waga w e-dzienniku -1)
- projekty i krótkie prace pisemne (waga w e-dzienniku -1)
- prowadzenie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego (waga w e-dzienniku – 1)
- czytanie (waga w e-dzienniku – 1) - dot. klas II i III



- przypominamy, że ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną z otrzymanych ocen i uwzględnia całoroczną pracę uczniów

MINIMALNA ILOŚĆ OCEN NA SEMESTR DLA KAŻDEGO UCZNIA TO SZEŚĆ W KLASACH PIERWSZYCH I DRUGICH ORAZ  OSIEM 
OCEN W KLASACH TRZECICH.  

KAŻDY UCZEŃ ZOBOWIĄZANY JEST:

- starać się osiągać jak najlepsze wyniki  w nauce,
- przygotowywać się do lekcji,
-  zapoznać się z PSO/ WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI i KRYTERIAMI OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (na zajęciach),
- posiadać zeszyt (32 kartkowy), podręcznik oraz ćwiczenia i nosić je na każde zajęcia,
-   wyjątkowo szanować podręcznik i płytę CD  (jeśli będzie dołączona do zestawu ucznia) -  wypożyczone z biblioteki i oddać   w wyznaczonym 
terminie   na końcu roku szkolnego,
- posiadać czystą kartkę na wcześniej zapowiedzianą kartkówkę (wg wcześniejszych zaleceń nauczyciela),
- zbierać swoje prace pisemne.

KAŻDY UCZEŃ MA PRAWO DO:

-  trzech nieprzygotowań  lub braków zadań w semestrze,  które  nie obowiązują na  zapowiedziane testy,  kartkówki,  odpowiedzi  ustne.  Uczniowie
bezpośrednio po powrocie po chorobie mogą być dodatkowo nieprzygotowani (bez adnotacji w dzienniku),
- poprawy ocen bieżących - jeden raz w terminie do 2 tygodni  (jeżeli  ocena z poprawy będzie niższa od poprzedniej, nie zostanie wpisana do
dziennika); uczeń poprawia oceny pisemnie lub ustnie zgodnie z poleceniem nauczyciela,
- zwracania się o dodatkową pomoc w nauce do nauczyciela w przypadku jakichkolwiek trudności,
- informacji o ocenie z testu/kartkówki w ciągu 7 dni od napisania,
- uzyskiwania na bieżąco informacji o wszystkich ocenach cząstkowych,
- ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej (spełniając wymagane warunki)

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I i II:



POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY
OCENA

NIEDOSTATECZNA
OCENA

DOPUSZCZAJĄCA
OCENA

DOSTATECZNA
OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

Wiadomości:
środki językowe,

fonetyka,
ortografia,

Uczeń nie spełnia większości 
kryteriów, by otrzymać ocenę 
dopuszczającą, 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.

Uczeń:
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów
i wyrażeń,
• popełnia liczne błędy
w ich zapisie i wymowie,
• zna proste, elementarne 
struktury gramatyczne 
wprowadzone przez nauczyciela,
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne we 
wszystkich typach zadań.

Uczeń:
• zna część wprowadzonych 
słów
i wyrażeń,
• popełnia sporo błędów w ich 
zapisie i wymowie,
• zna większość wprowadzonych
struktur gramatycznych,
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-gramatycznych
w trudniejszych zadaniach.

Uczeń:
• zna większość wprowadzonych
słów
i wyrażeń,
• zwykle poprawnie je zapisuje i 
wymawia,
• zna wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne,
• popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne.

Uczeń:
• zna wszystkie wprowadzone 
słowa
i wyrażenia,
• poprawnie je zapisuje
i wymawia,
• zna wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne,
• popełnia sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, które 
zwykle potrafi samodzielnie 
poprawić.

Uczeń spełnia kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz wykazuje się 
wiedzą 
i umiejętnościami wykraczającymi 
ponad te kryteria.

Umiejętności Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia nauczyciela,
• w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na słuchanie 
– rozumie pojedyncze słowa.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia nauczyciela,
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na słuchanie.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie,
• zwykle potrafi uzasadnić swoje
odpowiedzi.

Produkcja
• wypowiedzi ucznia nie są 
płynne
• uczeń przekazuje
i uzyskuje niewielką część 
istotnych informacji,
• uczeń stosuje niewielki zakres 
słownictwa
i struktur,
• uczeń popełnia liczne błędy 
leksykalno-
-gramatyczne.

Produkcja
• wypowiedzi nie są zbyt płynne,
ale mają dostateczną długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje większość istotnych 
informacji,
• uczeń stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie do formy 
wypowiedzi,
• uczeń popełnia sporo błędów 
leksykalno-
-gramatycznych.

Produkcja
• wypowiedzi ucznia są dość 
płynne i mają odpowiednią 
długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie istotne 
informacje,
• wypowiedzi ucznia są logiczne
i w miarę spójne,
• uczeń stosuje adekwatne do 
tematu słownictwo
i struktury,
• uczeń popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, nie 
zakłócające komunikacji.

Produkcja
• wypowiedzi ucznia są płynne i 
mają odpowiednią długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje wszystkie wymagane 
informacje,
• wypowiedzi są logiczne i 
spójne,
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury,
• uczeń popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-gramatyczne.



KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS III:

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY
OCENA

NIEDOSTATECZNA
OCENA

DOPUSZCZAJĄCA
OCENA

DOSTATECZNA
OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
CELUJĄCA

Znajomość środków
językowych

Uczeń nie spełnia
kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• zna niewiele 
podstawowych słów i 
wyrażeń
• popełnia liczne błędy w 
ich zapisie i wymowie
• zna część 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne we
wszystkich typach zadań

• zna część 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń
• popełnia sporo błędów w 
ich zapisie i wymowie
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-gramatycznych 
w trudniejszych zadaniach

• zna większość 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne
• popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne

• zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia
• poprawnie je zapisuje i 
wymawia
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które zwykle 
potrafi samodzielnie 
poprawić

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo

dobrą oraz wykazuje
się wiedzą

wykraczającą poza te
kryteria.

Rozumienie
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia
kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• rozumie polecenia 
nauczyciela, ale w 
niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na 
czytanie

• rozumie polecenia 
nauczyciela
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie

• rozumie polecenia 
nauczyciela
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie

• rozumie polecenia 
nauczyciela
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie
• zwykle potrafi uzasadnić 
swoje odpowiedzi

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo

dobrą oraz wykazuje
się umiejętnościami

wykraczającymi poza
te kryteria.



Tworzenie wypowiedzi Uczeń nie spełnia
kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• przekazuje niewielką 
część istotnych informacji
• wypowiedzi nie są płynne
i są bardzo krótkie
• wypowiedzi są w dużym 
stopniu nielogiczne i 
niespójne
• stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur
• liczne błędy czasami 
zakłócają komunikację

• przekazuje część 
istotnych informacji
• wypowiedzi nie są zbyt 
płynne i są dość krótkie
• wypowiedzi są częściowo 
nielogiczne i niespójne
• stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie do 
formy wypowiedzi
• popełnia sporo błędów, 
które nie zakłócają 
komunikacji

• przekazuje wszystkie 
istotne informacje
• wypowiedzi są zwykle 
płynne i mają odpowiednią 
długość
• wypowiedzi są logiczne i 
zwykle spójne
• stosuje bogate słownictwo
i struktury
• popełnia nieliczne błędy

• przekazuje wszystkie 
informacje
• wypowiedzi są płynne i 
mają odpowiednią długość
• wypowiedzi są logiczne i 
spójne
• stosuje bogate słownictwo
i struktury
• popełnia sporadyczne 
błędy

Reagowanie na
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia
kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• czasami reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego
• zadaje najprostsze 
pytania, które 
wprowadzono w 
podręczniku i czasami 
odpowiada na nie

• zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego
• odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z
nich

• zwykle poprawnie reaguje
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach życia 
codziennego
• zadaje pytania i 
odpowiada na nie

• poprawnie reaguje na 
pytania i wypowiedzi w 
prostych sytuacjach życia 
codziennego
• samodzielnie zadaje 
pytania i wyczerpująco 
odpowiada na nie

Przetwarzanie
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia
kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• zapisuje niewielką część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub czytanego

• zapisuje część informacji 
z tekstu słuchanego lub 
czytanego

• zapisuje lub przekazuje 
ustnie większość informacji
z tekstu słuchanego lub 
czytanego

• zapisuje lub przekazuje 
ustnie informacje z tekstu 
słuchanego lub czytanego

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem
• nie jest aktywny na 
lekcji
• zwykle nie jest 
przygotowany do 
zajęć
• zwykle nie odrabia 
pracy domowej

• okazuje zainteresowanie 
przedmiotem
• rzadko jest aktywny na 
lekcji
• często nie jest 
przygotowany do zajęć
• często nie odrabia pracy 
domowej

• czasami okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem
• czasami jest aktywny na 
lekcji
• zwykle jest przygotowany
do zajęć
• zwykle odrabia pracę 
domową

• okazuje zainteresowanie 
przedmiotem
• jest aktywny na lekcji
• zwykle jest przygotowany
do zajęć
• regularnie odrabia pracę 
domową

• okazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem
• jest bardzo aktywny na 
lekcji
• jest przygotowany do 
zajęć
• regularnie odrabia pracę 
domową

Kryteria jak dla oceny
bardzo dobrej
plus:
• wykonuje zadania 
dodatkowe
• samodzielnie 
doskonali swoje 
umiejętności językowe
• samodzielnie szuka 
dodatkowych 
informacji (np. w 
słowniku)
• pomaga innym 
uczniom



Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że uczeń nie opanował 
podstawowej wiedzy oraz nie posiada podstawowych umiejętności określonych w nowej podstawie programowej. Tym samym nie potrafi wykonać 
zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu naukę na 
kolejnych etapach.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria dla oceny bardzo dobrej, a jego wiedza i umiejętności wykraczają poza te kryteria.

WYMAGANIA EDUKACYJNE:

W każdej klasie (I-III) uczniowie mają za zadanie opanować materiał zawierający się w następującej tematyce rozdziałów:

KLASA I
“ New English Adventure 1”

KLASA II
“New English Adventure 2”

KLASA III
“New English Adventure 3”

Wstęp Hello. Hello. Hello.
1 My face. My favourite things. I'm happy.
2 Animals. My family. It's snowing.
3 My toys. My body and face. I'm dancing.
4 Food. My room There's a park.
5 My body. I can jump. My day.
6 My house. He likes cheese. My hobbies.
7 My clothes. Our world. Lions like meat.
8 My party. What's he wearing? I like surfing.

Uczniowie klas trzecich zobowiązani są do napisania testu podsumowującego pierwszy etap edukacyjny w terminie ustalonym przez Dyrekcję 
szkoły. Test nie wpływa na ocenę roczną i nie podlega poprawie. Jest on jednym z elementów (wraz z oceną semestralną, roczną oraz oceną 
całorocznej pracy ucznia, jego sumienności, zaangażowania i stosunku do przedmiotu) podziału uczniów na grupy językowe w klasie czwartej.



►KLASY  IV-VIII

 OCENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PODLEGAJĄ:

- testy – zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, po powtórce, (waga w e-dzienniku - 3) wg  punktacji z tabeli:

PROCENT OGÓLNEJ LICZBY PUNKTÓW OCENA

0 - 29% niedostateczny

30 - 49% dopuszczający

50 – 74% dostateczny

75 – 89% dobry

90 – 100% bardzo dobry

94% + zadanie dodatkowe celujący

- odpowiedzi ustne (waga w e-dzienniku - 2)
- kartkówki – z mniejszej partii materiału (mogą być niezapowiedziane) (waga w e-dzienniku - 2)
- aktywność na zajęciach (waga w e-dzienniku - 1)
- praca na zajęciach (waga w e-dzienniku - 1)
- czytanie (waga w e-dzienniku – 1)
- ćwiczenia na rozumienie ze słuchu (waga w e-dzienniku - 1)
- zadania domowe również oceniane w formie prezentacji (poprawne zrobienie + poprawne przeczytanie) (waga w e-dzienniku - 1)
- zadania dodatkowe (waga w e-dzienniku - 1)
- prace pisemne (waga w e-dzienniku – 1)
- projekty (waga w e-dzienniku - 1)
- udział i wyniki w konkursach (waga w e-dzienniku - 1)
- prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń (waga w e-dzienniku – 1)
- ocena cząstkowa z egzaminów próbnych dla klas 7 i 8 nie podlega możliwości poprawy i jest wliczana do średniej (waga w e-dzienniku - 3)
* uczniowie ubiegający się o ocenę celującą zobowiązani są do regularnego wykonywania zadań wskazanych przez nauczyciela
- przypominamy, że ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną z otrzymanych ocen i uwzględnia całoroczną pracę uczniów

MINIMALNA ILOŚĆ OCEN NA SEMESTR DLA KAŻDEGO UCZNIA TO DZIESIĘĆ OCEN.



KAŻDY UCZEŃ ZOBOWIĄZANY JEST:

- starać się osiągać jak najlepsze wyniki  w nauce,
- przygotowywać się do lekcji,
- zapoznać się z  PSO/WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI i KRYTERIAMI OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (na zajęciach),
- posiadać zeszyt (60 kartkowy), podręcznik oraz ćwiczenia i nosić je na każde zajęcia,
-   wyjątkowo szanować podręcznik i płytę CD  (jeśli będzie dołączona do zestawu ucznia) -  wypożyczone z biblioteki i oddać   w wyznaczonym 
terminie   na końcu roku szkolnego,
- posiadać czystą kartkę na wcześniej zapowiedzianą kartkówkę (kartkówki wklejamy do zeszytu przedmiotowego),
- zbierać swoje prace pisemne,
* uczniowie mający problemy w nauce języka angielskiego, zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia wyrównawcze – według wskazań nauczyciela
prowadzącego

KAŻDY UCZEŃ MA PRAWO DO:

-  trzech nieprzygotowań  lub braków zadań w semestrze,  które  nie obowiązują na  zapowiedziane testy,  kartkówki,  odpowiedzi  ustne.  Uczniowie
bezpośrednio po powrocie po chorobie mogą być dodatkowo nieprzygotowani (bez adnotacji w dzienniku),
- poprawy ocen bieżących -   jeden raz w terminie do 2 tygodni  (jeżeli ocena z poprawy będzie niższa od poprzedniej, nie zostanie wpisana do
dziennika); uczeń poprawia oceny pisemnie lub ustnie zgodnie z poleceniem nauczyciela,
- zwracania się o dodatkową pomoc w nauce do nauczyciela w przypadku jakichkolwiek trudności,
- informacji o ocenie z testu/kartkówki w ciągu 7 dni od napisania,
- uzyskiwania na bieżąco informacji o wszystkich ocenach cząstkowych,
- ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej (spełniając wymagane warunki).

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV, V, VII i VIII:

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY

OCENA
NIEDOSTATECZNA

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

EDUKACYJNYCH



Wiadomości: środki
językowe
fonetyka
ortografia

Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, 
by otrzymać ocenę 
dopuszczającą, 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.

Uczeń:
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów 
i wyrażeń,
• popełnia liczne błędy 
w ich zapisie i 
wymowie,
• zna proste, elementarne
struktury gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela,
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań.

Uczeń:
• zna część 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń,
• popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i 
wymowie,
• zna większość 
wprowadzonych struktur
gramatycznych,
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych 
w trudniejszych 
zadaniach.

Uczeń:
• zna większość 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń,
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia,
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne,
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne.

Uczeń:
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa 
i wyrażenia,
• poprawnie je zapisuje 
i wymawia,
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne,
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. Uczeń spełnia kryteria na 

ocenę bardzo dobrą oraz 
wykazuje się wiedzą 
i umiejętnościami 
wykraczającymi ponad te 
kryteria.

Umiejętności Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia 
nauczyciela,
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa,
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
w ograniczonym stopniu
rozwiązuje zadania na 
czytanie.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia 
nauczyciela,
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia 
nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie 
i słuchanie.

Recepcja
Uczeń:
• rozumie polecenia 
nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie 
i słuchanie,
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi.



Produkcja
• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne i są bardzo 
krótkie: wyrazy, 
pojedyncze zdania, 
w formie pisemnej dwa -
trzy zdania,
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje niewielką 
część istotnych 
informacji,
• wypowiedzi ucznia są 
w znacznym stopniu 
nielogiczne i niespójne,
• uczeń stosuje niewielki
zakres poznanego 
słownictwa oraz struktur,
• uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
mogą zakłócać 
komunikację.

Produkcja
• wypowiedzi ucznia nie 
są zbyt płynne, ale mają 
dostateczną długość,
• uczeń przekazuje
i uzyskuje większość 
istotnych informacji,
• wypowiedzi ucznia są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne,
• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi,
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych, które 
nie zakłócają jednak 
komunikacji.

Produkcja
• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne, a jego 
prace pisemne mają 
odpowiednią długość,
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje,
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę 
spójne,
• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo oraz 
struktury,
• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne,
nie zakłócające 
komunikacji,
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę 
i styl.

Produkcja
• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia są 
płynne i mają 
odpowiednią długość,
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje,
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i spójne,
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury,
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne,
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę 
i styl.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI:

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY
OCENA

NIEDOSTATECZNA
OCENA

DOPUSZCZAJĄCA
OCENA

DOSTATECZNA
OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

OCENA
CELUJĄCA

Znajomość środków
językowych

Uczeń nie spełnia
kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• zna niewiele 
podstawowych słów i 
wyrażeń
• popełnia liczne błędy w 
ich zapisie i wymowie
• zna część 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne we

• zna część 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń
• popełnia sporo błędów w 
ich zapisie i wymowie
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-gramatycznych 

• zna większość 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne
• popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne

• zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia
• poprawnie je zapisuje i 
wymawia
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo

dobrą oraz wykazuje
się wiedzą

wykraczającą poza te
kryteria.



wszystkich typach zadań w trudniejszych zadaniach gramatyczne, które zwykle 
potrafi samodzielnie 
poprawić

Rozumienie
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia
kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• rozumie polecenia 
nauczyciela, ale w 
niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na 
czytanie

• rozumie polecenia 
nauczyciela
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie

• rozumie polecenia 
nauczyciela
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie

• rozumie polecenia 
nauczyciela
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie
• zwykle potrafi uzasadnić 
swoje odpowiedzi

Uczeń spełnia kryteria
na ocenę bardzo

dobrą oraz wykazuje
się umiejętnościami

wykraczającymi poza
te kryteria.

Tworzenie wypowiedzi Uczeń nie spełnia
kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• przekazuje niewielką 
część istotnych informacji
• wypowiedzi nie są płynne
i są bardzo krótkie
• wypowiedzi są w dużym 
stopniu nielogiczne i 
niespójne
• stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur
• liczne błędy czasami 
zakłócają komunikację

• przekazuje część 
istotnych informacji
• wypowiedzi nie są zbyt 
płynne i są dość krótkie
• wypowiedzi są częściowo 
nielogiczne i niespójne
• stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie do 
formy wypowiedzi
• popełnia sporo błędów, 
które nie zakłócają 
komunikacji

• przekazuje wszystkie 
istotne informacje
• wypowiedzi są zwykle 
płynne i mają odpowiednią 
długość
• wypowiedzi są logiczne i 
zwykle spójne
• stosuje bogate słownictwo
i struktury
• popełnia nieliczne błędy

• przekazuje wszystkie 
informacje
• wypowiedzi są płynne i 
mają odpowiednią długość
• wypowiedzi są logiczne i 
spójne
• stosuje bogate słownictwo
i struktury
• popełnia sporadyczne 
błędy

Reagowanie na
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia
kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• czasami reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego
• zadaje najprostsze 
pytania, które 
wprowadzono w 
podręczniku i czasami 
odpowiada na nie

• zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego
• odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z
nich

• zwykle poprawnie reaguje
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach życia 
codziennego
• zadaje pytania i 
odpowiada na nie

• poprawnie reaguje na 
pytania i wypowiedzi w 
prostych sytuacjach życia 
codziennego
• samodzielnie zadaje 
pytania i wyczerpująco 
odpowiada na nie

Przetwarzanie
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia
kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• zapisuje niewielką część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub czytanego

• zapisuje część informacji 
z tekstu słuchanego lub 
czytanego

• zapisuje lub przekazuje 
ustnie większość informacji
z tekstu słuchanego lub 
czytanego

• zapisuje lub przekazuje 
ustnie informacje z tekstu 
słuchanego lub czytanego

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem

• okazuje zainteresowanie 
przedmiotem
• rzadko jest aktywny na 

• czasami okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem

• okazuje zainteresowanie 
przedmiotem
• jest aktywny na lekcji

• okazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem

Kryteria jak dla oceny
bardzo dobrej
plus:



• nie jest aktywny na 
lekcji
• zwykle nie jest 
przygotowany do 
zajęć
• zwykle nie odrabia 
pracy domowej

lekcji
• często nie jest 
przygotowany do zajęć
• często nie odrabia pracy 
domowej

• czasami jest aktywny na 
lekcji
• zwykle jest przygotowany
do zajęć
• zwykle odrabia pracę 
domową

• zwykle jest przygotowany
do zajęć
• regularnie odrabia pracę 
domową

• jest bardzo aktywny na 
lekcji
• jest przygotowany do 
zajęć
• regularnie odrabia pracę 
domową

• wykonuje zadania 
dodatkowe
• samodzielnie 
doskonali swoje 
umiejętności językowe
• samodzielnie szuka 
dodatkowych 
informacji (np. w 
słowniku)
• pomaga innym 
uczniom

W kryteriach szczegółowych nie uwzględniono oceny niedostatecznej i celującej.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że uczeń nie opanował 
podstawowej wiedzy oraz nie posiada podstawowych umiejętności określonych w nowej podstawie programowej. Tym samym nie potrafi wykonać 
zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu naukę na 
kolejnych etapach.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria dla oceny bardzo dobrej, a jego wiedza i umiejętności wykraczają poza te kryteria.

WYMAGANIA EDUKACYJNE:

W każdej klasie (IV- VIII) uczniowie mają za zadanie opanować materiał zawierający się w następującej tematyce rozdziałów:

KLASA IV
“English Class A1”

KLASA V
“English Class A1+”

KLASA VI
“Discover English 3”

KLASA VII
“English Class A2+”

KLASA VIII
“Repetytorium
Ósmoklasisty”

Wstęp Get started! Get started! Welcome to 
Discovery101.

Starter unit.

1 Family and friends. Classmates. Money. Time for culture. Człowiek.
2 My things. Fun with food. Out and About. Friends and family. Miejsce zamieszkania.
3 In the house. Technology for all. Be careful. Animal magic. Edukacja.
4 About me. Big world. Time Detectives. New technology. Praca.
5 Things I can do. Around town. Everyday Life. My home, my town. Życie prywatne.
6 My day. Just the job. Fashion. Take care. Żywienie.



7 Animals. Going places. Crazy Communication. Shopping around. Zakupy i usługi.
8 I like that! Having fun. Our World. Learning to work. Podróżowanie i turystyka.
9 - - - Close to nature. Kultura.
10 - - - Sport.
11 - - - Zdrowie.
12 - - - Nauka i technika.
13 - - - Swiat przyrody.
14 - - - Życie społeczne.

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ:

1) Uczeń lub jego rodzic ubiegający się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny składa pisemny wniosek do nauczyciela języka 
angielskiego w następnym dniu roboczym od powiadomienia go o przewidywanej ocenie.
2) Uczeń, który spełnia warunki starania się o wyższą ocenę przystępuje do sprawdzianu przygotowanego przez nauczyciela danego przedmiotu.
3) Sprawdzian ten odbywa się w ostatnim tygodniu poprzedzającym konferencję klasyfikacyjną i może obejmować materiał z całego roku szkolnego.
4) O formie i zakresie sprawdzianu decyduje nauczyciel przedmiotu.
5) Podwyższenie ocen możliwe jest o jeden stopień. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują rodziców/prawnych opiekunów o 
wymaganiach edukacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych.

Zasady podziału uczniów drugiego etapu edukacyjnego na grupy językowe określa Procedura przeprowadzania badań kompetencji językowych 
dla uczniów klas IV-VIII.

opracował: Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Języka Angielskiego


