
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARKACH 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez uczniów śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasach 

I- III szkoły podstawowej. 

Wiedzę i umiejętności uczniów ocenia się w sześciostopniowej skali oceny opisowej, wyrażonej cyframi: 6,5,4,3,2,1, 
Obszary podlegające ocenianiu i kryteria oceny: 

MÓWIENIE 

STOPIEŃ CELUJACY 
(6) 

STOPIEŃ BARDZO 
DOBRY (5) 

STOPIEŃ DOBRY (4) STOPIEŃ  
DOSTATECZNY (3) 

STOPIEŃ 
DOPUSZCZAJĄCY (2) 

STOPIEŃ 
NIEDOSTATECZNY (1) 

Uczeń potrafi z 
łatwością 
formułować proste 
wypowiedzi o sobie, 
rodzinie, innych 
osobach, szkole, 
życiu codziennym, 
-  potrafi poprawnie 
zadawać pytania i 
udzielać informacji 
na temat siebie, 
innych osób i świata 
zewnętrznego, 
- zawsze prawidłowo 
reaguje w 
podstawowych 
sytuacjach życia 
codziennego, 
- w sposób naturalny 

Uczeń potrafi 
formułować proste 
wypowiedzi o sobie, 
rodzinie, innych 
osobach, szkole, 
życiu codziennym, 
- potrafi zadawać 
pytania i udzielać 
informacji na temat 
siebie, innych osób i 
świata 
zewnętrznego, 
- prawidłowo reaguje 
w podstawowych 
sytuacjach życia 
codziennego, 
- potrafi wyrażać 
swój emocjonalny 
stosunek do 

Uczeń potrafi 
formułować 
zrozumiałe, proste 
wypowiedzi o sobie, 
rodzinie, innych 
osobach, szkole, 
życiu codziennym, 
ale niekiedy popełnia 
błędy, 
-  potrafi udzielać 
informacji na temat 
siebie, innych osób i 
świata 
zewnętrznego, ale 
niekiedy popełnia 
błędy, 
-  zazwyczaj 
prawidłowo reaguje 
w podstawowych 

Uczeń potrafi z 
pomocą nauczyciela 
formułować prostej 
wypowiedzi o sobie, 
rodzinie, innych 
osobach, szkole, 
życiu codziennym, 
-  potrafi z pomocą 
nauczyciela udzielać 
informacji na temat 
siebie, innych osób i 
świata 
zewnętrznego,  
-  nie zawsze 
prawidłowo reaguje 
w podstawowych 
sytuacjach życia 
codziennego. 
 

Uczeń potrafi tylko z  
pomocą nauczyciela 
formułować bardzo 
proste wypowiedzi o 
sobie, rodzinie, 
innych osobach, 
szkole, życiu 
codziennym, 
-  potrafi z pomocą 
nauczyciela udzielać 
bardzo krótkich 
informacji na temat 
siebie, innych osób i 
świata zewnętrznego,  
-  rzadko potrafi 
prawidłowo 
zareagować w 
podstawowych 
sytuacjach życia 

Uczeń nie potrafi 
sformułować prostej 
wypowiedzi o sobie, 
rodzinie, innych 
osobach, szkole, 
życiu codziennym, 
- nie potrafi udzielić 
nawet krótkich 
informacji na temat 
siebie, innych osób i 
świata zewnętrznego, 
- nie wie jak 
zareagować w 
podstawowych 
sytuacjach życia 
rodzinnego.   
 



potrafi wyrażać swój 
emocjonalny 
stosunek do 
otaczającej go 
rzeczywistości. 
 

otaczającej go 
rzeczywistości. 
 

sytuacjach życia 
codziennego, 
-  potrafi czasami 
wyrazić swój 
emocjonalny 
stosunek do 
otaczającej go 
rzeczywistości. 
 

codziennego. 
 

 

SŁUCHANIE 

STOPIEŃ CELUJACY 
(6) 

STOPIEŃ BARDZO 
DOBRY (5) 

STOPIEŃ DOBRY (4) STOPIEŃ  
DOSTATECZNY (3) 

STOPIEŃ 
DOPUSZCZAJĄCY (2) 

STOPIEŃ 
NIEDOSTATECZNY (1) 

Uczeń  prawidłowo 
reaguje na wszystkie 
polecenia nauczycieli 
i wypowiedzi 
rówieśników, 
-  rozumienie sens 
prostych 
wypowiedzi, 
-  z łatwością 
wyszukuje 
konkretnej, prostej 
informacji w 
słyszanym tekście, 
-  z łatwością 
rozpoznaje i 
naśladuje właściwe 

Uczeń prawidłowo 
reaguje na polecenia 
nauczycieli i 
wypowiedzi 
rówieśników, 
-  rozumienie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi, 
-  wyszukuje 
konkretnej, prostej 
informacji w 
słyszanym tekście, 
-  rozpoznaje i 
naśladuje właściwe 
dźwięki występujące 
w języku angielskim. 

Uczeń zazwyczaj 
prawidłowo reaguje 
na polecenia 
nauczycieli i 
wypowiedzi 
rówieśników, 
-  na ogół potrafi 
zrozumieć sens 
prostych 
wypowiedzi, 
-  zazwyczaj potrafi 
wyszukać konkretnej, 
prostej informacji w 
słyszanym tekście, 
- na ogół rozpoznaje i 
naśladuje właściwe 

Uczeń rzadko 
prawidłowo reaguje 
na polecenia 
nauczycieli i 
wypowiedzi 
rówieśników, 
-  niekiedy potrafi 
zrozumieć ogólny 
sens bardzo prostych 
wypowiedzi, 
-  niekiedy 
potrzebuje pomocy, 
aby wyszukać 
konkretnej, prostej 
informacji w 
słyszanym tekście, 

Uczeń bardzo rzadko 
prawidłowo reaguje 
na polecenia 
nauczycieli, 
-  potrafi zrozumieć 
ogólny sens bardzo 
prostych wypowiedzi 
tylko z pomocą 
nauczyciela, 
-  potrzebuje 
pomocy, aby 
wyszukać konkretnej, 
prostej informacji w 
słyszanym tekście, 
-  próbuje 
naśladować dźwięki 

Uczeń nie rozumie 
poleceń nauczyciela 
w języku angielskim, 
- nie rozumie sensu 
prostych wypowiedzi, 
- nie potrafi wyszukać 
prostej informacji w 
tekście słyszanym. 
- nie właściwie 
naśladuje dźwięki 
występujące w języku 
angielskim. 
 



dźwięki występujące 
w języku angielskim. 
 

 dźwięki występujące 
w języku angielskim. 
 

- uczeń naśladuje 
właściwe dźwięki 
występujące w języku 
angielskim. 
 

występujące w języku 
angielskim. 
 

 

PISANIE 

STOPIEŃ CELUJACY 
(6) 

STOPIEŃ BARDZO 
DOBRY (5) 

STOPIEŃ DOBRY (4) STOPIEŃ  
DOSTATECZNY (3) 

STOPIEŃ 
DOPUSZCZAJĄCY (2) 

STOPIEŃ 
NIEDOSTATECZNY (1) 

Uczeń potrafi 
bezbłędnie napisać 
pojedynczych słowa 
oraz krótkie zdania, 
-  potrafi bezbłędnie 
wpisać brakujące 
informacje w tekście. 
 

Uczeń potrafi napisać 
pojedynczych słowa 
oraz krótkie zdania 
według podanego 
wzoru, 
- potrafi wpisać 
brakujące informacje 
w tekście. 
 

Uczeń potrafi napisać 
pojedynczych słowa 
oraz krótkie zdania 
według podanego 
wzoru, ale niekiedy 
popełnia błędy, 
-  potrafi wpisać 
brakujące informacje 
w tekście, ale 
niekiedy potrzebuje 
pomocy 

Uczeń potrafi napisać 
pojedynczych słowa 
oraz krótkie zdania 
według podanego 
wzoru, ale popełnia 
błędy, 
- potrafi wpisać 
brakujące informacje 
w tekście, ale 
zazwyczaj potrzebuje 
pomocy. 
 

Uczeń potrafi napisać 
pojedynczych słowa 
oraz krótkie zdania 
według podanego 
wzoru, ale popełnia 
liczne błędy, 
- potrafi wpisać 
brakujące informacje 
w tekście tylko z 
pomocą nauczyciela. 
 

Uczeń potrafi napisać 
pojedyncze słowa, 
ale popełnia liczne 
błędy, 
- nie potrafi wpisać 
brakującej informacji 
w tekście. 
 

 

CZYTANIE 

STOPIEŃ CELUJACY 
(6) 

STOPIEŃ BARDZO 
DOBRY (5) 

STOPIEŃ DOBRY (4) STOPIEŃ  
DOSTATECZNY (3) 

STOPIEŃ 
DOPUSZCZAJĄCY (2) 

STOPIEŃ 
NIEDOSTATECZNY (1) 

Uczeń z łatwością 
naśladuje wymowę 

Uczeń potrafi 
naśladować 

 Uczeń potrafi 
naśladować 

Uczeń nie zawsze 
potrafi naśladować 

Uczeń potrafi 
naśladować 

Uczeń nie potrafi 
naśladować  



słów i wzorców 
intonacyjnych, 
-  w naturalny sposób 
akcentuje słowa i 
kopiuje intonację 
zdania. 
 

prawidłową wymowę 
słów i wzorców 
intonacyjnych, 
-  poprawnie 
akcentuje słowa i 
kopiuje intonację 
zdania. 
 

prawidłową wymowę 
prostych słów i 
wzorców 
intonacyjnych, ale 
niekiedy popełnia 
błędy, 
- zazwyczaj 
poprawnie akcentuje 
słowa i kopiuje 
intonację zdania. 
 

prawidłową wymowę 
słów i wzorców 
intonacyjnych, 
-  poprawnie 
akcentuje większość 
słów. 
 

prawidłową wymowę 
bardzo prostych, 
pojedynczych słów, 
-  poprawnie 
akcentuje proste 
słowa. 
 

wymowę słów lub 
wzorców 
intonacyjnych, 
- niepoprawnie 
akcentuje słowa. 
 

 

DOSTOSOWANIE OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW 

Uczniowie  posiadający  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o  specyficznych  trudnościach  w uczeniu się oraz uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

                                                                                                      

 


