
 

 

 

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego wraz z wymaganiami   

 dla klasy szóstej   Szkoły Podstawowej nr 1 w Sochaczewie w roku szkolnym 2022/2023 

 

1.    Obszary podlegające ocenianiu: 

•    wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 

2.    Skala ocen – zgodnie z ogólnoszkolnym systemem oceniania 

3.    Warunki oceny semestralnej, rocznej: 

•    ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią.                           

Decydujący wpływ na tę ocenę ma przyrost wiedzy i umiejętności oraz wkład pracy ucznia. 

4.    Formy sprawdzania wiadomości uczniów: 

 •    Sprawdziany (prace klasowe, testy gramatyczno-leksykalne) 

 •    sprawdziany zapowiadane są tydzień wcześniej 

 •    uczeń nie może pisać pracy w innym terminie (oprócz usprawiedliwionej nieobecności) 

 •    sprawdzian trwa 45 min o obejmuje materiał realizowany między testami 

 •    kryteria – zadania oceniane są w punktach, które przeliczane są na ocenę zgodnie 

z proporcją: 

100-98% – ocena celująca (6)  

97-90% – ocena bardzo dobra (5) 

89-70% – ocena dobra (4) 

69-50% – ocena dostateczna (3) 

49-30% – ocena dopuszczająca (2) 

29-0% – ocena niedostateczna (1) 

Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe: 

– stosuje się dostosowanie wymagań edukacyjnych, oraz form i metod pracy w zależności od 

indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii, jak też od 

lekarza. Uczniowie ci mają prawo do: wydłużonego czasu pracy, indywidualnej pomocy 

nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy, innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu 

zadań testowych oraz obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych: 

100% – 91% – celujący 

90% – 71% – bardzo dobry 

70% – 55% – dobry 

54% – 40% – dostateczny 

39% – 20% – dopuszczający 

19% – 0% – niedostateczny 

2.    Kartkówki 

•    kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich tematów nie muszą być zapowiedziane 



•    kryteria – zadania oceniane są w punktach, które przeliczane są na ocenę zgodnie 

z proporcją: 

100% – ocena celująca (6) 

99-90% – ocena bardzo dobra (5) 

89-70% – ocena dobra (4) 

69-50% – ocena dostateczna (3) 

49-30% – ocena dopuszczająca (2) 

29-0% – ocena niedostateczna (1) 

•    proporcje przeliczania punktów na ocenę dla uczniów z obniżonymi kryteriami wymagań: 

100-91% – ocena celująca (6) 

90-71% – ocena bardzo dobra (5) 

70-55% – ocena dobra (4) 

54-40% – ocena dostateczna (3) 

39-19% – ocena dopuszczająca (2) 

18-0% – ocena niedostateczna (1) 

3.    Pisemne prace domowe 

•    prace wymagające krótszego czasu na przygotowanie mogą być zadawane z lekcji na 

lekcję 

•    na wykonanie trudniejszych zadań uczeń otrzyma tydzień 

•    prace domowe sprawdzane są na bieżąco i mogą być oceniane 

•    trzy razy w semestrze uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć, o czym powinien 

poinformować nauczyciela przed lekcją. Prawo to nie przysługuje uczniom 

w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów i recytacji. Nieprzygotowanie się do lekcji 

oznacza się w dzienniku symbolem „np” 

4.    Odpowiedzi ustne 

•    podczas odpowiedzi ocenie podlega: poprawność merytoryczna i językowa, 

samodzielność odpowiedzi, umiejętność wyrażania myśli 

5.    Aktywność na lekcji 

•    praca na lekcji oceniana jest plusami – trzy plusy to ocena bardzo dobra 

•    wyczerpujące, rzeczowe, twórcze wypowiedzi ucznia w czasie lekcji mogą być ocenione 

od 5 do 6 

6.    Recytacje i prezentacje scenek 

•    zapowiadane są przynajmniej tydzień wcześniej 

•    podlegają ocenie z uwzględnieniem wkładu pracy i możliwości uczniów 

5.    Kryteria ocen: 

Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności w zakresie treści nauczania 

wprowadzanych na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia. 

W zakresie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań, tzn. ocenę 

wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami 

niższymi. 

ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości 

w pełni spełniają zakres wymagań na ocenę bardzo dobrą i wykorzystuj je w nietypowych 

sytuacjach problemowych 

ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

w zakresie gramatyki i słownictwa 

•    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 



w zakresie słuchania i czytania 

•    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 wypowiadającego się 

•    potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki 

•    potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 

w zakresie mówienia 

•    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 

w zakresie pisania 

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

•    potrafi w spójny sposób zorganizować tekst 

•    w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty 

•    pisze teksty o odpowiedniej długości 

•    używa prawidłowej pisowni i interpunkcji 

ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

w zakresie gramatyki i słownictwa 

•    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 

w zakresie słuchania i czytania 

•    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 wypowiadającego się 

•    potrafi rozróżnić dźwięki 

•    potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

w zakresie mówienia 

•    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 

w zakresie pisania 

•    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 

•    pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

•    używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji 

ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 



w zakresie gramatyki i słownictwa 

•    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 

w zakresie słuchania i czytania 

•    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 rzadko rozpoznać uczucia i reakcje wypowiadającego się 

•    potrafi rozróżnić większość dźwięków 

•    potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

w zakresie mówienia 

•    czasami 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 

w zakresie pisania 

•    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 

•    zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

•    używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

w zakresie gramatyki i słownictwa 

•    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 

w zakresie słuchania i czytania 

•    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 wypowiadającego się 

•    potrafi rozróżnić niektóre dźwięki 

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

podpowiedzi 

w zakresie mówienia 

•    czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami 

•    potrafi czasami mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem 

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

•    dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei 

•    rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie 

•    można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością 

w zakresie pisania 

•    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 

•    zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości 

•    używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 

ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i 

zapobiegawczych za strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 

6.    Ocenianie ma charakter ciągły i jest jawne dla ucznia oraz rodzica, a stopnie wystawiane 

są systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczenia. 

7.    Zasady udostępniania prac pisemnych rodzicom/opiekunom 

Prace pisemne udostępniane są rodzicom/opiekunom w ciągu 2 tygodni od wystawienia oceny 

na cotygodniowych dyżurach nauczycielskich i w czasie dni otwartych. 

•    Wszystkie odpowiedzi ustne, krótkie formy pisemne oraz bieżące aktywności uczniów 

będą uzasadniane ustnie w obecności ucznia i klasy ze szczególnym uwzględnieniem 

mocnych i słabych stron oraz możliwości ich uzupełnienia. 

•    Prace pisemne podsumowujące dany dział/ zakres materiału będą uzasadniane 

w sposób pisemny z wyszczególnieniem umiejętności, które uczeń opanował, opanował 

częściowo i nie opanował ze wskazaniem w jaki sposób może to poprawić. Uzasadnienie 

będzie przekazywane rodzicom do podpisania poprzez ucznia bezpośrednio po wystawieniu 

oceny. Uczeń odnosi podpisaną metryczkę na następną lekcję. 

8.    Zasady poprawiania wyników: 

•    Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny ze: 

– sprawdzianu (testu) na podsumowanie działu 

– kartkówki obejmującej minimum 3 ostatnie tematy 

Poprawa odbywa się jeden raz w przeciągu 2 tygodni, w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. Obie oceny są równorzędnie ważne. 

Nie poprawiamy ocen z innych form aktywności. 

W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości w określonym przez 

nauczyciela terminie. Sposób sprawdzenia tego materiału określa nauczyciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  DLA KLASY 6  

                          w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie               

W klasie szóstej realizowany jest następujący materiał w oparciu o podstawę programową i 

program nauczania j. angielskiego.  

                                          Pierwsze półrocze 

                   ŚRODKI JĘZYKOWE - LEKSYKALNE I GRAMATYCZNE                                                

• Człowiek  dane personalne, zainteresowania,  wygląd zewnętrzny,  uczucia i emocje                                                                                                                            

• Dom  miejsce zamieszkania,  opis domu,  pomieszczenia w domu i ich wyposażenie                                                                                                                       

• Szkoła  przybory szkolne,  opis pomieszczeń                                                                               

• Praca  popularne zawody                                                                                                             

• Życie rodzinne i towarzyskie  członkowie rodziny,  formy spędzania wolnego czasu,  

czynności życia codziennego,  koledzy i przyjaciele                                                                             

• Żywienia  artykuły spożywcze,  posiłki                                                                                      

• Zakupy i usługi  rodzaje sklepów,  towary,  sprzedawanie i kupowanie                                       

•  Podróżowanie i turystyka  miasto/wieś,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           ZAKRES GRAMATYCZY                                                                                         

Czasy: present simple, present continuous, past simple, past continuous,  be going to                                                                                                          

•   rzeczowniki odsłowne stosowane po czasownikach love, like/don't like, hate                               

•  tworzenie rzeczownikowych i przymiotnikowych nazw narodowości                                         

•  stopniowanie przymiotników, konstrukcja as....as                                                                    

•  rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (określenie ilości: some, any, much, many, a lot of)                                                                                                                                

•  zaimki: osobowe w formie dopełnienia, pytające (what, where, whose, why, when)                     

•  przymiotniki i zaimki dzierżawcze                                                                                                   

•  wyrażenia przysłówkowe: after that, finally, then, next, first, later, the next day, in the end   

 

 

                                                                                                                                                     

FUNKCJE JĘZYKOWE / REAGOWANIE JĘZYKOWE                                                            

•  przedstawianie siebie, podawanie danych osobowych                                                                     



•  uzyskiwanie i udzielanie informacji nt. czynności życia codziennego                                            

•  wyrażanie: opinii, próśb, podziękowań, swoich upodobań, uczuć, emocji i zakazów                  

•  użycie form grzecznościowych: Would you like...?                                                                

•  opisywanie: domu i jego wyposażenia                                                                                            

•  opisywania ludzi, przedmiotów i miejsc                                                                                           

•  narracyjne relacjonowanie wydarzeń                                                                                                

•  dawanie rad                                                                                                                                          

•  przyjmowanie i odrzucanie propozycji                                                                                              

•  zgadzanie się i niezgadzanie z rozmówcą                                                                                        

•  rozpoznawanie rodzajów tekstów czytanych                                                                                      

•  wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście pisanym 

                                               Drugie półrocze 

ŚRODKI JĘZYKOWE - LEKSYKALNE I GRAMATYCZNE                                                 

• Państwa i narodowości,                                                                                                                     

•  Środki transportu,  kierunki świata                                                                                                                         

• Kultura  święta i obrzędy                                                                                                             

• Sport  popularne dyscypliny sportowe                                                                                          

• Zdrowie  samopoczucie,  higiena osobista                                                                                  

• Świat przyrody  rośliny i zwierzęta                                                                                                   

•  Krajobraz                                                                                                                                       

•  Planety i przestrzeń kosmiczna                                                                                                       

•  Pogoda     

                                                ZAKRES GRAMATYCZY     

Czasy gramatyczne – Past Continuous , Future Simple  

•  zaimki bezososbowe one/ones                                                                                                          

•  czasowniki modalne: would, could, should, must/mustn't                                                                 

•  czasowniki: to be, have got, can (forma twierdząca, pytająca i przecząca)                                       

•  wyrażenia czasowe: from....to, in the year, on 24 August                                                                    

•  kolokacje z czasownikiem Get                                                                                                      

•  tryb rozkazujący                                                                                                                          

•  dopełniacz saksoński                                                                                                                        

•  konstrukcje there is/are, there was/were 

           FUNKCJE JĘZYKOWE / REAGOWANIE JĘZYKOWE     

•  narracyjne relacjonowanie wydarzeń                                                                                                   

•  dawanie rad                                                                                                                                       

•  przyjmowanie i odrzucanie propozycji                                                                                             

•  zgadzanie się i niezgadzanie z rozmówcą                                                                                         



•  rozpoznawanie rodzajów tekstów czytanych                                                                                     

•  wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście pisanym 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA Z J. ANGIELSKIEGO W  

  KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR.1 W SOCHACZEWIE 

                             W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

 

Skala ocen    

                                                  Ocena celująca   /6 /                                                                                                                                      

Gramatyka i słownictwo 

   Umiejętności ucznia                                                                                                                       

 swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania                                                                                                                       

• z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i 

logicznym                                                                                                                                             

• posiada bogaty zasób słownictwa i potrafi go wykorzystać w praktyce                                           

• zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń 

z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet                                                                               

• wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych                                                                                                                     

• bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe wykraczające poza 

wymagany poziom                                                                                                                                                                                                                   

• niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji  

                                              Ocena bardzo dobra / 5 /                                                                                        

swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału                   

 buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym                                                                                                                        

• zna słownictwo określone programem nauczania i potrafi je wykorzystać w praktyce                    

• czasami wykonuje dodatkowe prace projektowe                                                                                    

• zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe                              

• bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach    



                                                Ocena dobra / 4 /                                                                                     

  prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w rozkładzie  

materiału                                                                                                                                               

 buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem gramatycznym i 

logicznym                                                                                                                                       

• zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj poprawnie używa ich 

w praktyce                                                                                                                                     

• przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe                      

• przeważnie chętnie uczestniczy w zajęciach    

                                        Ocena dostateczna  /3 /                                                                                      

 zna i potrafi operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi określonymi w  

rozkładzie materiału                                                                                                                             

 buduje zdania, które nie zawsze są spójne – zdania zawierają błędy gramatyczne i logiczne, 

które czasami zakłócają sens przekazu                                                                                               

• na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie                                                                                                                          

• nieregularnie wykonuje prace domowe i projektowe – prace zawierają błędy                                        

• rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach    

                                         Ocena dopuszczająca / 2 /                                                                          

 słabo zna struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma problemy z  

wykorzystaniem ich w praktyce                                                                                                            

• zdania, które buduje, są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem ramatycznym i 

logicznym – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy. dysponuje bardzo 

ograniczonym słownictwem                                                                                                               

  potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań gramatycznych i 

leksykalnych                                                                                                                                           

• sporadycznie odrabia prace domowe i projektowe • nie uczestniczy aktywnie w zajęciach – 

nie zgłasza się do zadań, a zmuszany do odpowiedzi, popełnia wiele błędów    

                                         Ocena niedostateczna / 1 /                                                                               

 uczeń nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie 

materiału                                                                                                                                             

  nie zna podstawowych słów i wyrażeń • nie potrafi budować prostych zdań, nawet z 

pomocą nauczyciela                                                                                                                           

• bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe i zawsze zawierają one błędy 

uniemożliwiające zrozumienie treści    

        Skala ocen    

                                              Ocena celująca / 6 / 

         Czytanie    

               Umiejętności ucznia:                                                                                                              

 regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły anglojęzyczne,  



komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszonych wersjach                                                          

• rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie 

kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora                                                               

• na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające 

każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję                                                                 

• zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów                                                                               

• technika czytania – czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez przygotowania)                                

• podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania   

                                             Ocena bardzo dobra /5 /                                                                            

•   czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla przyjemności  

teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier, czasopisma anglojęzyczne, książki w uproszonych 

wersjach                                                                                                                                           

• rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, rozumie kontekst 

sytuacyjny, określa intencje autora                                                                                                    

• na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu, np.: 

ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości 

zdań, i potrafi uzasadnić swoją decyzję                                                                                        

• zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów                                                                            

• technika czytania – czyta prawidłowo                                                                                                               

• podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania 

                                          Ocena dobra / 4 /                                                                                             

  rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze  

właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem 

z określeniem intencji autora                                                                                                            

• czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu typu: 

ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości 

zdań; przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję                                                                            

* przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów technika czytania – czyta 

popełniając nieliczne błędy                                                                                                                      

  podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania 

                                        Ocena dostateczna / 3 /                                                                                      

 nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć 

tylko  niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma 

problem z określeniem intencji autora                                                                                                

• popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej 

szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi 

na pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję                                                                                                                 

• czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów • technika czytania – czyta, popełniając 

liczne błędy                                                                                                                                        

• czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji  



                                            Ocena dopuszczająca / 2 /                                                                         

 z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty                                                                                                                               

  nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań 

sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego                                                                                   

• przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia 

szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości zdań – 

najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji                                                                     

• sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów                                                                

• technika czytania – czyta niechętnie, popełniając bardzo liczne błędy  

                                       Ocena niedostateczna / 1 /                                                                             

 zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku                                                                             

  jeśli czyta, to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi skorzystać z 

żadnych zawartych w nim informacji                                                                                           

• nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających 

poziom zrozumienia tekstu                                                                                                            

• niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy                                                                                

• nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów                                                                                  

• technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, rażące błędy, 

uniemożliwiające zrozumienie    

          Skala ocen   

                   Słuchanie    

                                               Ocena celująca /6 /                                                        

Umiejętności ucznia:                                                                                                                          

  potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach  

anglojęzycznych takich jak: piosenki, filmy, proste skecze                                                                    

• rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować                           

• potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego                                                          

• potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie zareagować                                                                                                                       

• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania 

sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór                                                 

• z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację                                                                                      

• bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania 

                                           Ocena bardzo dobra / 5 /                                                                           

  potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach  

anglojęzycznych zawartych w podręczniku                                                                                         

• rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować                                                                                                                    

• potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego                                                                                 

• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające typu: ustalanie 

kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, 

uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – uczeń potrafi 



uzasadnić swój wybór                                                                                                                    

• rozróżnia dźwięki i intonację                                                                                                      

• aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania  

                                            Ocena dobra / 4  /                                                                                     

  potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach 

anglojęzycznych zawartych w podręczniku                                                                                     

• rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie zareagować                                                                                                                    

• zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego                                                          

 na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających typu: 

ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości 

zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – 

zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję                                                                                      

• rozróżnia większość dźwięków                                                                                                      

• przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania   

                                               Ocena dostateczna / 3 /                                                                            

 potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych  

zawartych w podręczniku                                                                                                                   

• nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens                        

• nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio 

zareagować                                                                                                                                       

• nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego                                                                 

• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające typu: 

ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości 

zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – popełnia 

przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór                                                                                                                                  

• mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, ma problemy z 

koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu  

                                                 Ocena dopuszczająca /  2  /                                                                

 nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych  

zawartych w podręczniku                                                                                                                      

• zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu • zwykle nie rozumie 

poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować                                                                                

• sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego                                                                

• na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań 

sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, 

określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki 

brakującymi informacjami – zwykle zgaduje, popełniając przy tym bardzo liczne błędy, 

potrzebuje pomocy                                                                                                                              

• zwykle nie rozróżnia dźwięków                                                                                                   

• uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze słuchu.    



                                           Ocena niedostateczna /1 /                                                                         

 nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie  

jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku                                                                                                                    

• nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami                  

• jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie 

zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi                                                                                             

• nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego                                                                                 

• błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą 

nauczyciela                                                                                                                                           

• nie rozróżnia dźwięków                                                                                                                     

• uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy   

              Skala ocen 

                   Mówienie     

                          Umiejętności ucznia     

                                          Ocena celująca / 6 /                                                                             

 swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą  

dokładność językową i zasób słownictwa                                                                                          

• ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć                                                                     

• w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany                                  

• w sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy                      

                                       Ocena bardzo dobra / 5 /                                                                              

dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładność  

językową                                                                                                                                          

• potrafi dość płynnie i bez zahamowań mówić na tematy określone w rozkładzie materiału                                                                                                                          

• dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału                                         

• ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć                                                                  

• w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany                                        

• w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne 

tematy          

                                       Ocena dobra / 4 /                                                                                                

 mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem                                 

dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji w zakresie opisanym 

w rozkładzie materiału                                                                                                                  

• można go zazwyczaj zrozumieć • potrafi włączyć się do rozmowy                                                  

• w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny                                                                       

• na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy    

                                        Ocena dostateczna / 3 /                                                                            

uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami                        

 posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz                        



• wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału                           

• w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie pracę, posługując 

się językiem ojczystym                                                                                                                    

• rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów językowych   

                                        Ocena dopuszczająca /2 /                                                                               

 uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy                                                  

  popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie                                                               

• czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty                                         

• czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych, lecz na ogół 

nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet potrafi ją dezorganizować                                                                                                                

• nie zabiera głosu w rozmowie 

                                          Ocena niedostateczna /1 /                                                                            

 uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy 

temat, nawet przy pomocy nauczyciela                                                                                                

• wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest 

niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat                                                                                   

• zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet 

kierowany podpowiedziami z jego strony                                                                                                

• prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie  

        Skala ocen       

              Pisanie    

                  Umiejętności ucznia        

                                          Ocena celująca / 6 /                                                                                     

 wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne – pisze dla przyjemności, np.: prowadzi  

pamiętnik, blog lub koresponduje z rówieśnikami z zagranicy                                                      

• pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym                          

• pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji                                                                      

• bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku, jak i 

te z dodatkowych źródeł                                                                                                                    

• bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe.  

                                          Ocena bardzo dobra / 5 /                                                                    

 wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału                                                                                                                            

  potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedz                                                               

• pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych                                          

• popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni i interpunkcji                                                    

• chętnie wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku                                               

• zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe  



                                            Ocena dobra / 4 /                                                                                      

 prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące                                                   

  wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie 

zakłócają przekazu                                                                                                                             

• pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji                                               

• czasami wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku                                               

• przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe  pisze prace pisemne, które są mało 

rozbudowane, nie zawsze na temat    

                                              Ocena dostateczna / 3 /                                                                      

• stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych                                                     

• wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy 

zakłócają przekaz                                                                                                                            

• tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji                                                   

• czasami wykonuje prace domowe, które zawierają błędy  

                                             Ocena dopuszczająca / 2 /                                                                              

 uczeń pisze sporadycznie i niechętnie                                                                                                

  prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne                                                       

• pisanie prac sprawia mu duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela                                              

• pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz                                                                                                                                     

• teksty są źle zorganizowane i chaotyczne                                                                                           

• popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy                                                                       

• rzadko odrabia prace domowe  

                                               Ocena niedostateczna / 1 /                                                                   

  nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość  

tematów zawartych w rozkładzie materiału                                                                                   

• jeśli pisze, to jego prace są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-

leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały                                                                         

• ma problemy przy przepisywaniu z tablicy                                                                                         

• teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne                                                                         

• zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały                                               

• nie odrabia nawet najprostszych prac domowych – jeśli je wykona, obfitują one w rażące 

błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści 

 


