
 

 Wymagania z języka angielskiego dla uczniów  klasy 

czwartej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie. 

 

W klasie czwartej realizowany jest następujący materiał: 

Pierwsze półrocze: Słownictwo i gramatyka: Państwa i narodowości, przymiotniki, rodzina, 

szkoła i przedmioty szkolne, mój pokój, codzienne czynności, czas wolny, sporty, czas 

Present Simple Tense w zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach, pisownia 

czasowników, przymiotniki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasownik „have got” w 

twierdzeniach, pytaniach i przeczeniach. Komunikacja i kultura: powitania i pożegnania 

formalne i nieformalne, zadawanie osobistych pytań i odpowiadanie na nie, pytania o czas i 

określanie czasu, ulubione przedmioty, rozmowy na ten temat, podstawowe informacje o 

Londynie, ważne daty w Wielkiej Brytanii, brytyjska rodzina królewska, szkoły podstawowe 

w Wielkiej Brytanii.  

Drugie półrocze:  przyimki miejsca, some/any, konstrukcja there is/there are, przysłówki 

częstotliwości, określenia czasu, czasownik „can” w twierdzeniach, pytaniach i przeczeniach, 

czas Present Simple Tense – pytania i krótkie odpowiedzi, słowa pytajne: what, where, when, 

who, why, what time, how often, zaimki w funkcji dopełnienia. Komunikacja i kultura: 

opisywanie swojego pokoju, rozmowy na temat programów telewizyjnych, proponowanie 

wspólnego spędzania czasu, rozmowy o tym co lubimy, czego nie lubimy, informacje na 

temat Eaton, dzieci w Wielkiej Brytanii, ich pasje, hobby i czas wolny, sporty w Wielkiej 

Brytanii.)  

Wymagania ogólne 

Uczeń: 

 Posługuje się podstawowym zasobem środków językowych; 

  Rozumie proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w 

standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne; 

 Samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne; 

 Uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób 

zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie 

prostego tekstu; 

 Zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego; w zakresie opisanym w 

wymaganiach szczegółowych. 

Wymagania szczegółowe 

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację 



pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: 

 człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, charakter, zainteresowania); 

 miejsce zamieszkania ( dom, pomieszczenia w domu i wyposażenie); 

 edukacja (przedmioty nauczania, przybory szkolne, plan lekcji); 

 życie prywatne (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, określanie czasu, czynności 

życia    codziennego, formy spędzania czasu wolnego); 

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, wyjście do restauracji); 

 podróżowanie (środki transportu, wskazywanie drogi, plany na wakacje); 

 kultura (tradycje, święta i obrzędy); 

 sport (dyscypliny, sprzęt sportowy); 

 świat przyrody (pory roku, pogoda, rośliny, zwierzęta, elementy krajobrazu); 

2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne: 

 reaguje na polecenia; 

 określa główną myśl wypowiedzi lub jej fragmentu; 

 określa intencje autora wypowiedzi; 

 określa kontekst wypowiedzi; 

 znajduje w wypowiedzi określone informacje; 

 rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne: 

 określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu; 

 określa intencje nadawcy/autora tekstu; 

 określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, 

sytuację); 

 znajduje w tekście określone informacje; 

 rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 

 układa informacje w określonym porządku; 

 rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu. 

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

 opisuje ludzi, przedmioty, miejsca; 

 opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach w teraźniejszości 

 przedstawia fakty z teraźniejszości; 

 opisuje upodobania; 

 stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. 

5. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach: 

 przedstawia siebie i inne osoby; 

 nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 

 uzyskuje informacje; 

 wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i 

pragnienia innych osób; 

 składa życzenia, odpowiada na życzenia; 

 zaprasza i odpowiada na zaproszenie; 

 pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 



 wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, 

obawę, współczucie); 

 stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

6. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, e-mail) w 

typowych sytuacjach: 

 przedstawia siebie i inne osoby; 

 nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. 

podczas rozmowy na czacie); 

 wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i 

pragnienia innych osób; 

 prosi o radę i udziela rady; 

 pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 

 wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 

 wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, 

obawę, współczucie); 

 stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

7. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie: 

 przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych lub 

audiowizualnych (np. filmach, reklamach); 

 przekazuje w języku polskim lub obcym informacje sformułowane w języku obcym; 

 przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim. 

8. Uczeń posiada: 

 bardzo podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które 

posługują się danym językiem obcym, oraz o kraju ojczystym; 

 świadomość związku pomiędzy kulturą własną i obcą, wrażliwość kulturową i 

umiejętność pośredniczenia między kulturami poprzez nauczany język. 

9. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. 

korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie 

mnemotechnik, korzystanie z prostych tekstów kultury w języku obcym). 

10. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach 

projektowych). 

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów), 

również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z 

kontekstu) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. 

upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie 

środków niewerbalnych). 

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

 

 



Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen  

OCENA NIEDOSTATECZNA: 

 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. 

 Recepcja Uczeń: Popełnia na tyle rozległe błędy, które uniemożliwiają mu naukę na 

kolejnych etapach. 

 Produkcja: Uczeń nie produkuje komunikatu językowego w wyżej wymienionym 

zakresie. 

 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.  

 Recepcja Uczeń:  rozumie polecenia nauczyciela, w ograniczonym stopniu rozwiązuje 

zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze zwroty językowe w wyżej wymienionym 

zakresie. 

 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 w 

wyżej wymienionym zakresie. 

 

OCENA DOSTATECZNA: 

 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.  

 Recepcja:  uczeń rozumie polecenia nauczyciela, częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie w wyżej wymienionym zakresie. 

 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 w wyżej wymienionym zakresie. 

OCENA DOBRA: 

 Uczeń zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,  zwykle poprawnie je zapisuje 

i wymawia, zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-gramatyczne.  

 Recepcja: uczeń rozumie polecenia nauczyciela, poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie w wyżej wymienionym zakresie. 

 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 w wyżej 

wymienionym zakresie. 



 

OCENA BARDZO DOBRA: 

 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.  

 Recepcja: uczeń rozumie polecenia nauczyciela, robi niewielkie pojedyncze błędy w  

ćwiczeniach na czytanie i słuchanie w wyżej wymienionym zakresie. 

 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 w wyżej wymienionym zakresie. 

OCENA CELUJĄCA: 

 Uczeń doskonale zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,  bezbłędnie je 

zapisuje i wymawia,  zna i stosuje wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,  

nie popełnia błędów leksykalno-gramatycznych. 

 Recepcja: uczeń doskonale rozumie polecenia nauczyciela, bezbłędnie wykonuje 

ćwiczenia na czytanie i słuchanie w wyżej wymienionym zakresie. 

 Produkcja  wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne, bezbłędne i mają 

odpowiednią długość, uczeń wyczerpująco przekazuje i uzyskuje wszystkie 

wymagane informacje,  wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,  uczeń bezbłędnie 

stosuje bogate słownictwo i struktury,  uczeń stosuje odpowiednią formę i styl w 

wyżej wymienionym zakresie. 

 

 


