
WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK ANGIELSKI - KLAS 4-6 

 

Ocena  dopuszczająca: uczeń spełnia co najmniej w 50% wymagania podstawowe; braki w 

wiadomościach i umiejętnościach nie umożliwiają mu dalszej nauki na poziomie podstawowym. 

Ocena dostateczna: uczeń co najmniej w 75% spełnia wymagania podstawowe. 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE(P) 

Uczeń: 
1. Posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, 

ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych . 

2. Rozumie wypowiedzi ze słuchu, reaguje na poleceni. 

3.Rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne. 

4.Tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne według wzoru. 

5.Uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały. 

6.Zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego.  

7.Słucha i uważa w czasie lekcji. 

8.Rozwiązuje ćwiczenia o średnim stopniu trudności, czasami z pomocą nauczyciela. 

9.Prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt słówek, dba o ich estetykę. 

10. Wykonuje obowiązkowe prace domowe. 

 

Ocena dobra: uczeń spełnia100% wymagań P i co najmniej w 50% wymagania PP. 

Ocena bardzo dobra: uczeń spełnia w !00% wymagania P i co najmniej 75% wymagań PP. 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (PP) 

 

Uczeń: 
1.Posługuje się zasobem środków językowych: leksykalnych, ortograficznych oraz fonetycznych, 

umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych . 

2. Rozumie wypowiedzi ze słuchu, reaguje na polecenia, rozumie znaczenie zwrotów codziennych i 

sens prostego tekstu. 

3. Wyszukuje informacje szczegółowe w tekście słuchanym, rozumie intencje rozmówców, 

rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. 

4. Rozumie kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne oraz ogólny sens tekstu. 

5.Wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście, rozpoznaje różne rodzaje tekstów. 

6. Tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne i pisemne według wzoru. 

7. Reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego. 

8. Przetwarza tekst: przekazuje ustnie i zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub 

czytanego. 

9. Dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem( np. korzystanie 

ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów); 

10.Współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych; 

11.Korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą 

technologii informacyjno –komunikacyjnych). 

12.Stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, 

rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty). 

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

 

Ocena celująca: uczeń spełnia 100% wymagań P i 100% wymagań PP. 

  

1. Proponuje oryginalne rozwiązania i dojrzałość myślenia. 

2. Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 

3. Tworzy dodatkowe prace o dużym stopniu trudności. 


