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Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego  

dla klas czwartych 

 

Wymagania na ocenę celującą (6) : 

Stopieo celujący otrzymuje uczeo, który: 

posiadł wiedzę i umiejętności  zgodne z programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia lub 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub 

osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na ocenę bardzo dobrą (5) : 
           Uczeo potrafi poprawnie zrozumied i przetworzyd oraz zbudowad spójne zdania w 

formie ustnej oraz pisemnej, operując: 

czasownikiem to be – w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących 

 konstrukcją there is/there are  w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących 

trybem  rozkazującym  

czasownikiem  have got 

konstrukcją  Let’s + bezokolicznik  

liczbą mnogą wybranych rzeczowników nieregularnych  

formą dzierżawczą rzeczownika (dopełniacz saksooski) 

 czasownikami  modalnymi : can/can’t 

czasem gramatycznym  Present simple – stany i czynności powtarzające się  

czasem gramatyczym Present Continuous ( w odniesieniu do sytuacji mającej miejsce w 
chwili mówienia) 

 przedimkiem   a/an the  oraz zerowym 

zaimkiem  osobowym (I, you, he, she, it, we, they), wskazujacym (this, these, that, those) ,  
pytającym  (where, what, how, who, when, how much/how many) 

określeniami wyrażającymi ilośd: some,  any , a lot of 
 
 

Uczeo zawsze stosuje słownictwo w szerokim zakresie, odpowiednio do zadania, dotyczące 
następujących obszarów leksykalnych: 
 

człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, cechy charakteru,  rzeczy 
osobiste, umiejętności i  zainteresowania);  

edukacja ( przybory szkolne, sprzęty w sali lekcyjnej);  

 życie prywatne (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy 
spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości);  
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 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);  

podróżowanie (orientacja w terenie, wskazywanie drogi) 

kultura (święta, obrzędy, tradycje i zwyczaje); 
 

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą (4): 

Uczeo potrafi zazwyczaj poprawnie zrozumied i przetworzyd oraz zbudowad w formie 
ustnej oraz pisemnej zdania w większości przypadków spójne, operując większością 
prostych struktur:  

czasownikiem to be – w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących 

 konstrukcją there is/there are  w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących 

trybem  rozkazującym  

czasownikiem  have got 

konstrukcją  Let’s + bezokolicznik  

liczbą mnogą wybranych rzeczowników nieregularnych  

formą dzierżawczą rzeczownika (dopełniacz saksooski) 

 czasownikami  modalnymi : can/can’t 

czasem gramatycznym  Present simple – stany i czynności powtarzające się  

czasem gramatyczym Present Continuous ( w odniesieniu do sytuacji mającej miejsce w 
chwili mówienia) 

 przedimkiem   a/an the  oraz zerowym 

zaimkiem  osobowym (I, you, he, she, it, we, they), wskazujacym (this, these, that, those) ,  
pytającym  (where, what, how, who, when, how much/how many) 

określeniami wyrażającymi ilośd: some,  any , a lot of 
 

Uczeo na ogół stosuje słownictwo w szerokim zakresie, odpowiednio do zadania, dotyczące 
następujących obszarów leksykalnych: 
 

człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, cechy charakteru,  rzeczy 
osobiste, umiejętności i  zainteresowania);  

edukacja ( przybory szkolne, sprzęty w sali lekcyjnej);  

 życie prywatne (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy 
spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości);  

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);  

podróżowanie (orientacja w terenie, wskazywanie drogi) 

kultura (święta, obrzędy, tradycje i zwyczaje). 
 

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną (3) : 

Uczeo potrafi czasami zrozumied i przetworzyd oraz zbudowad zdania w formie pisemnej i 
ustnej, raczej spójne, operując większością prostych struktur:  
 

czasownikiem to be – w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących 

 konstrukcją there is/there are  w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących 

trybem  rozkazującym  

czasownikiem  have got 

konstrukcją  Let’s + bezokolicznik  

liczbą mnogą wybranych rzeczowników nieregularnych  
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formą dzierżawczą rzeczownika (dopełniacz saksooski) 

 czasownikami  modalnymi : can/can’t 

czasem gramatycznym  Present simple – stany i czynności powtarzające się  

czasem gramatyczym Present Continuous ( w odniesieniu do sytuacji mającej miejsce w 
chwili mówienia) 

 przedimkiem   a/an the  oraz zerowym 

zaimkiem  osobowym (I, you, he, she, it, we, they), wskazujacym (this, these, that, those) ,  
pytającym  (where, what, how, who, when, how much/how many) 

określeniami wyrażającymi ilośd: some,  any , a lot of 
 

Uczeo czasami używa słownictwa z niżej podanych obszarów leksykalnych, dysponując nim w 
ograniczonym stopniu odpowiednio do zadania: 
 

człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, cechy charakteru,  rzeczy 
osobiste, umiejętności i  zainteresowania);  

edukacja ( przybory szkolne, sprzęty w sali lekcyjnej);  

 życie prywatne (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy 
spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości);  

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);  

podróżowanie (orientacja w terenie, wskazywanie drogi) 

kultura (święta, obrzędy, tradycje i zwyczaje); 
 
 

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą (2) : 

Uczeo potrafi operowad niewielką ilością wymienionych struktur, potrafi zbudowad zdania w 
formie pisemnej i ustnej, lecz w większości przypadków niespójne, w niewielu przypadkach 
potrafi poprawnie zrozumied i przetworzyd tekstu słuchanego lub czytanego, zawierających 
struktury z: 

 

czasownikiem to be – w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących 

 konstrukcją there is/there are  w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących 

trybem  rozkazującym  

czasownikiem  have got 

konstrukcją  Let’s + bezokolicznik  

liczbą mnogą wybranych rzeczowników nieregularnych  

formą dzierżawczą rzeczownika (dopełniacz saksooski) 

 czasownikami  modalnymi : can/can’t 

czasem gramatycznym  Present simple – stany i czynności powtarzające się  

czasem gramatyczym Present Continuous ( w odniesieniu do sytuacji mającej miejsce w 
chwili mówienia) 

 przedimkiem   a/an the  oraz zerowym 

zaimkiem  osobowym (I, you, he, she, it, we, they), wskazujacym (this, these, that, those) ,  
pytającym  (where, what, how, who, when, how much/how many) 

określeniami wyrażającymi ilośd: some,  any , a lot of 
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Uczeo  często niepoprawnie używa słownictwa z niżej podanego zakresu, dysponując nim 
zaledwie w niewielkim stopniu odpowiednio do zadania: 
 

człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, cechy charakteru,  rzeczy 
osobiste, umiejętności i  zainteresowania);  

edukacja ( przybory szkolne, sprzęty w sali lekcyjnej);  

 życie prywatne (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy 
spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości);  

 żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);  

podróżowanie (orientacja w terenie, wskazywanie drogi) 

kultura (święta, obrzędy, tradycje i zwyczaje). 
 

Ocena niedostateczna (1) z języka angielskiego: 

Uczeo otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia podstawowych kryteriów na ocenę 
dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonad zadao o podstawowym stopniu trudności, a braki w 
wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej uniemożliwiają 
dalszą naukę. 

Wypowiedź ustna takiego ucznia charakteryzuje się całkowitą niepoprawnością konstrukcji 
wypowiedzi, ubogą treścią i słownictwem, widoczny jest brak opanowania podstawowej 
leksyki, nieprawidłowe użycie struktur składniowych, rażące błędy językowe, uniemożliwiające 
porozumiewanie się - niepoprawna wymowa. 
Wypowiedź pisemna nie zawiera elementów określonych w poleceniu, znacznie odstępuje od 
tematu lub praca jest nie na temat, niezgodna z założoną formą, niespójna, charakteryzuje się 
ubogą treścią oraz słownictwem, częstymi powtórzeniami, rażącymi błędami gramatycznymi  
i leksykalnymi, uniemożliwiającymi zrozumienie treści oraz licznymi błędami ortograficznymi  
i interpunkcyjnymi. 
 
 
 
 


