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Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z języka angielskiego 

dla klas IV- VIII SP w Łętowem 
 

Ocena celująca  
• Uczeń czyta uproszczone lektury w oryginale.  
• Uczeń samodzielnie poszerza wiedzę na temat kultury krajów obszaru języka angielskiego 
(korzystając z polskich oraz angielskich materiałów adaptowanych, np. czasopism ze 
słowniczkiem).  

• Oceny bieżące wskazują na wysoki poziom przygotowania do zajęć.  
• Uczeń zdecydowanie wyróżnia się na tle grupy pod względem opanowania czterech 

sprawności językowych: pisania, rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu  
i mówienia.  

• Uczeń systematycznie i dobrze wykonuje zadania domowe oraz ćwiczenia, zawarte 
zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń.  
• Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (poprzez 
projekty, własne inicjatywy związane z nauką języka angielskiego, prezentacje, gazetki itd).  
• Uczeń uczestniczy w olimpiadach, konkursach zagranicznych, krajowyc h, lokalnych  
i szkolnych.  
 
Ocena bardzo dobra  
• Uczeń rozwija wszystkie cztery sprawności językowe w stopniu równomiernym.  
• Bardzo dobrze zna słownictwo i struktury gramatyczne, poznane w toku nauczania. Stosuje 
je prawidłowo.  
• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka potrafi przekazywać, zrozumieć i odtworzyć 
informacje w zakresie materiału odpowiadającego swojemu poziomowi językowemu.  

• Reaguje na poprawianie przez nauczyciela błędów, zarówno w pisowni, jak i w mówieniu 
(to znaczy, stara się je zrozumieć i zapamiętać wersje poprawne).  

• Jest w stanie poprawić własne błędy w mówieniu, pisaniu i ćwiczeniach gramatycznych.  
• Uczeń potrafi samodzielnie zaprezentować wyniki własnej pracy, wypowiadać własne 

zdanie, nawiązując do obyczajowości polskiej i krajów anglojęzycznych.  
• Oceny bieżące wskazują na bardzo dobry poziom przygotowania do zajęć.  

 
Ocena dobra  

• Choć rozwój czterech sprawności jest wyraźny, to jednak nierównomierny. Uczeń na 
przykład gorzej pisze (forma, ortografia), niż mówi lub rozumie tekst czytany lub słuchany.  
• Zna słowa i struktury gramatyczne, poznane w toku nauczania. Stosuje je, popełniając 
drobne błędy.  
• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka z reguły potrafi przekazywać, zrozumieć  
i odtworzyć informacje w zakresie materiału odpowiadającego swojemu poziomowi 
językowemu, choć czasem wymaga to dodatkowych wyjaśnień ze strony rozmówcy  

i słuchającego.  
• Zazwyczaj reaguje na poprawianie przez nauczyciela błędów.  

• Zazwyczaj potrafi zidentyfikować własny błąd i go poprawić.  
• Oceny bieżące wskazują na dobry poziom przygotowania do zajęć.  
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Ocena dostateczna  

• Uczeń rozwija cztery sprawności językowe w stopniu nierównomiernym, mając problemy  
w obrębie niektórych z nich, na przykład mówi dość płynnie, ale nie zawsze zrozumiale, na 
ogół rozumie tekst czytany, ale brak umiejętności odgadywania znaczeń struktur, fraz lub 
słownictwa z kontekstu powoduje, że pewne fragmenty są dla niego zupełnie niezrozumiałe.  
• Raczej zna struktury gramatyczne i słownictwo, poznane w toku nauczania. Stosuje je  
w miarę sprawnie lub zna je dość dobrze, lecz nie używa w mowie i piśmie.  
• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka stosuje wypowiedzi proste i krótkie , 
oczekując podobnych ze strony rozmówcy. Sporadycznie nie dochodzi jednak do 
komunikacji.  
• Czasem reaguje na błędy, poprawiane przez nauczyciela.  
• Raczej umie poprawić swój błąd, jeśli jest zasygnalizowany przez nauczyciela.  
• Oceny bieżące wskazują na dostateczny poziom przygotowania do zajęć.  
 
Ocena dopuszczająca  
• Uczeń rozwija cztery sprawności językowe w stopniu ograniczonym, bazując raczej na 
umiejętnościach nabytych we wcześniejszym stadium nauki.  
• Zna niektóre struktury gramatyczne i słownictwo nabyte w toku nauczania i używa ich, 

jednak czasami nawiązanie komunikacji jest niemożliwe.  
• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka stosuje wypowiedzi bardzo proste i krótkie, 

oczekując podobnych ze strony rozmówcy.  
• Rzadko reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela.  

• Raczej nie jest w stanie zidentyfikować własnego błędu.  
• Oceny bieżące wskazują na niski poziom przygotowania do zajęć i niesystematyczność.  

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem programowym, 

wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego, sposobami 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkami i trybem otrzymania 

wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  

2. Bieżące ocenianie obejmuje:  

 Dłuższe formy pracy pisemnej (Sprawdziany, Testy) – 45 min 

 Krótsze formy pracy pisemnej (Kartkówki) – 10 – 15 min 

 Odpowiedzi ustne 

 Praca na lekcji 

 Przygotowanie do zajęć/ lekcji (prace domowe) 

 Prace projektowe 

 Poprawne prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń  

 Udział w konkursach i olimpiadach. 
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a. Odpowiedzi ustne obejmują działy materiału aktualnie omawianego (3-4 ostatnie 

lekcje). 

b. Krótkie formy pracy pisemnej „kartkówki” obejmują materiał z 3-4 ostatnich lekcji 

(nie muszą być wcześniej zapowiadane). 

c. Dłuższe formy pisemne obejmujące większą część materiału (1 rozdział), będą 

przeprowadzane 7 – 8 razy w ciągu roku szkolnego.  

Mogą również być przeprowadzane testy obejmujące materiał z jednego okresu 

nauki, bądź z całego roku.  

Dłuższe formy pisemne są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może 

napisać pracy z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez 

nauczyciela. 

Nauczyciel podaje termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem.  

Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodnie na sprawdzenie prac pisemnych.  

Ocena z dłuższej pracy pisemnej może być poprawiona (jednokrotnie).  

3. W ciągu jednego okresu nauki uczeń powinien zdobyć przynajmniej 6 ocen  (w miarę 

możliwości z różnych form oceniania). 

4. Oceny klasyfikacyjne: za I okres nauki i końcoworoczne ustala nauczyciel przedmiotu 

biorąc pod uwagę wszystkie oceny bieżące, ze szczególnym uwzględnieniem ocen ze 

sprawdzianów,  

a w przypadku oceny końcowej (rocznej) również oceny za I okres nauki. 

5. W ocenie prac pisemnych ustala się procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji 

pracy na daną ocenę:  

0 – 30% -- ocena niedostateczna 

31 – 50% -- ocena dopuszczająca 

51 – 74% -- ocena dostateczna 

75 – 89% -- ocena dobra 

90 – 100% -- ocena bardzo dobra 

Jeżeli w pracy pisemnej jest zadanie na stopień celujący  to otrzymuje go uczeń, który 

uzyskał przynajmniej 90% wszystkich punktów i rozwiązał poprawnie zadanie 

dodatkowe. 

6. Na każdą lekcję uczeń zobowiązany jest przynosić: podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz 

zeszyt przedmiotowy. 

7. Każdy uczeń zobowiązany jest do estetycznego prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń, w których zamieszcza notatki z lekcji oraz 

zadania domowe. 

8. Jeżeli uczeń uzyska wysokie wyróżnienie w konkursie przedmiotowym może uzyskać 

ocenę celującą na koniec I okresu nauki bądź roku szkolnego.  

9. Jeżeli uczeń opuści 50% zajęć, może być nieklasyfikowany z przedmiotu.  

10. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny znajdują się u nauczyciela 

przedmiotu i są dostępne do wglądu rodziców/opiekunów prawnych uczniów  

SP w Łętowem.  
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Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

 
Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych znajdują się w §7 Statutu Szkoły Podstawowej w Łętowem. Brzmi on 
następująco:  

 
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych: 

1) z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych na koniec roku 
szkolnego zapoznaje się uczniów i ich rodziców tydzień, a w przypadku zagrożenia 
oceną niedostateczną miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Ocenę 
przewidywaną wpisuje się w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej;  

2) w terminie 3 dni od daty informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
rodzic ma prawo złożyć pisemne odwołanie od oceny z uzasadnieniem do dyrektora 
szkoły; 

3) w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor oddala odwołanie;  
4) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania dyrektor powołuje komisję 

weryfikującą ocenę , w skład której wchodzi dyrektor, nauczyciel przedmiotu, 
wychowawca klasy oraz przedstawiciel rady rodziców;  

5) egzamin weryfikujący ocenę przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej  (za 
wyjątkiem przedmiotów artystycznych, kultury fizycznej i informatyki, które mają 
formę zadań praktycznych);  

6) komisja podwyższa ocenę o jeden stopień lub pozostawia ją bez zmian; 

7) dokumentacja w postaci protokołu przechowywana jest u wychowawcy przez rok;  
8) uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 
przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia 
ustalenia tej oceny, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

 
 

NAUCZYCIEL: Anna Bielak 
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Podstawa programowa – wersja II.1. 
Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy 

(II etap edukacyjny, klasy IV–VIII) 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Znajomość środków językowych.  
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację  pozostałych 
wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.  
 
II. Rozumienie wypowiedzi.  
Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej  
odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych.  

 
III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne  i pisemne, 
w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.  
 
IV. Reagowanie na wypowiedzi.  
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały,  
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu,  
w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 
 
V. Przetwarzanie wypowiedzi.  
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach 
szczegółowych.  
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych 
wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:  

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru,  rzeczy 
osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania); 

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie  domu, prace 
domowe); 
3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się,  przybory 

szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne); 
4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce  pracy, 

wybór zawodu); 
5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego,  określanie 

czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);  
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe,  

lokale gastronomiczne); 
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i  kupowanie, 

środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług); 
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8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja  w terenie, 
baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie); 

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje  
i zwyczaje, media); 
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, 
uprawianie sportu); 
11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych); 
13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie   
i ochrona środowiska naturalnego); 
14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne). 
 
II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty,  
ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:  
1) reaguje na polecenia; 
2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;  
3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;  
4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników); 

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;  
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.  

 
III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, 

napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe   
z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty 
literackie): 
1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;  
2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;  
3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas,  miejsce, 
sytuację); 
4) znajduje w tekście określone informacje;  
5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu; 
6) układa informacje w określonym porządku;  
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. 

 
IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne: 

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości  i teraźniejszości; 

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 

5) opisuje upodobania; 
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;  

7) wyraża uczucia i emocje; 
8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.  
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V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę,  
ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list 

prywatny, wpis na blogu): 
1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości  i teraźniejszości; 
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; 
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; 
5) opisuje upodobania; 
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;  
7) wyraża uczucia i emocje; 
8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.  
 
VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: 
1) przedstawia siebie i inne osoby; 
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi  o wyjaśnienie, powtórzenie, 
sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź); 
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami; 

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje  i pragnienia 
innych osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;  

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje   
w sytuacjach życia codziennego;  
9) prosi o radę i udziela rady; 
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;  
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje; 
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;  
13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie,  
nadzieję, obawę)  
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.  
 
VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list 

prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach: 
1) przedstawia siebie i inne osoby; 

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę  (np. podczas 
rozmowy na czacie); 

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/  ankietę); 
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami; 

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia 
innych osób; 

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje; 
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;  

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje   
w sytuacjach życia codziennego; 

9) prosi o radę i udziela rady; 
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10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;  
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;  

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;  
13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, 
obawę); 
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.  
 
VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie: 
1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych 
(np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, 
reklamach); 
2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane  w tym 
języku obcym; 
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim. 
 
IX. Uczeń posiada: 
1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności,  które posługują 
się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem 
kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego; 

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.  
 

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem  
(np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie  

mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).  
 
XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach 
projektowych). 
 
XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii,  
mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno--komunikacyjnych. 
XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów  
z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne,  
w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, 
zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych). 

 
XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).  

 
 


