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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV 

 

OCENA CELUJĄCA: Wymagania na ocenę śródroczną i roczną   

Uczeń:  

• opanował materiał na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:  

• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia  

• 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 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Wymagania na ocenę śródroczną: 

Uczeń:  

• poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające czasowników to be, have got,  

• zna liczebniki w zakresie 1-100, 

• poprawnie literuje słowa używając angielskiego alfabetu,  

• poprawnie używa przedimku a/an 

• zna i bezbłędnie stosuje dopełniacz  ‘s,  

• zna i posługuje się zaimkami osobowymi i wskazującymi: this/that, these, those,  

• zna i bez błędów posługuje się przymiotnikami dzierżawczymi,  

• w stopniu bardzo dobrym opanował słownictwo z takich zakresów jak: przedstawienie siebie i 

członków rodziny, powitanie, pożegnanie, podanie wieku, opisywanie pomieszczeń, sali lekcyjnej, 

wyglądu zewnętrznego osób, nazwy członków rodziny, kraje,  

• zawsze rozumie teksty czytane i słuchane,  

• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst.   

Wymagania na ocenę roczną 

Uczeń:  

• poprawnie używa czasowników can/can’t oraz konstrukcji: there is /there are,  

• poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple i Present 

Continuous,  

• poprawnie opisuje czas,  

• wie jak zapytać i wskazać drogę oraz zamówić danie w restauracji,  

• w stopniu bardzo dobrym opanował słownictwo z takich zakresów: czynności wykonywane w 

wolnym czasie, czynności rutynowe, nazwy produktów żywnościowych, miejsca w mieście,  

• zawsze rozumie teksty czytane i słuchane, 

• potrafi samodzielnie napisać krótki tekst,  

• rozróżnia rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych,  

• bez błędów stosuje some/any/a lot of.   

 

OCENA DOBRA 

Wymagania na ocenę śródroczną 

Uczeń:  

• z drobnymi błędami tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające czasowników to be, have got,  

• zna liczebniki w zakresie 1-100, 

• przy literowaniu słów może popełniać drobne błędy,   

• poprawnie używa przedimku a/an, 

• z drobnymi błędami stosuje dopełniacz  ‘s,  

• zna zaimki osobowe i wskazujące: this/that, these/those, ale przy ich zastosowaniu może popełniać 

drobne błędy,  

• zna przymiotni dzierżawcze, ale przy ich zastosowaniu może popełniać drobne błędy,  
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• w stopniu dobrym opanował słownictwo z takich zakresów jak: przedstawienie siebie i członków 

rodziny, powitanie, pożegnanie, podanie wieku, opisywanie pomieszczeń, sali lekcyjnej, wyglądu 

zewnętrznego osób, nazwy członków rodziny, kraje,  

• prawie zawsze rozumie teksty czytane i słuchane,  

• potrafi samodzielnie lecz z drobnymi błędami napisać krótki tekst.   

 

Wymagania na ocenę roczną 

Uczeń: 

• zna czasowniki can/can’t oraz konstrukcję: there is /there are, jednak przy ich użyciu może 

popełniać drobne błędy,  

• poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple i Present 

Continuous, czasem popełniając drobne błędy,  

• poprawnie opisuje czas,  

• wie jak zapytać i wskazać drogę oraz zamówić danie w restauracji,  

• w stopniu dobrym opanował słownictwo z takich zakresów: czynności wykonywane w wolnym 

czasie, czynności rutynowe, nazwy produktów żywnościowych, miejsca w mieście  

• zazwyczaj rozumie teksty czytane i słuchane, 

• potrafi z drobnymi błędami napisać krótki tekst,  

• popełnia drobne błędy w użyciu rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych,  

• popełnia drobne błędy stosując some/any/a lot of.   

 

 

OCENA DOSTATECZNA 

Wymagania na ocenę śródroczną 

Uczeń: 

• rozumie krótkie polecenia nauczyciela często poparte gestem lub ilustracją, 

• potrafi wydawać proste polecenia,  

• potrafi komunikować się przy pomocy pojedynczych słów z zakresu słownictwa poznanego w I 

semestrze,  

• potrafi przy pomocy nauczyciela sformułować proste pytanie lub prostą odpowiedź na 

pytanie posługując się czasownikami: to be, have got,  

• zna zaimki osobowe i wskazujące, lecz ma kłopoty z ich poprawnym użyciem, 

• zna liczebniki główne, 

• potrafi uzupełnić dialog na podstawie wysłuchanego nagrania (z pomocą nauczyciela),  

• potrafi wpisać brakujące w tekście słowa (może popełnić błędy w pisowni), 

• potrafi z błędami przeczytać tekst czytanki i rozumie sens bardzo krótkiego tekstu, 

• pisze proste teksty według wzoru,  

• popełnia błędy stosując przedimek a/an,  

• z pomocą nauczyciela stosuje dopełniacz ‘s ,  

• przy literowaniu słów może popełniać błędy,   

• zna przymiotni dzierżawcze, ale przy ich zastosowaniu może popełniać błędy niezaburzające 

komunikację. 

Wymagania na ocenę roczną 

Uczeń:  

• rozumie krótkie polecenia nauczyciela często poparte gestem lub ilustracją, 

• potrafi wydawać proste polecenia,  

• potrafi komunikować się przy pomocy pojedynczych słów z zakresu słownictwa poznanego w II 

semestrze, 

• potrafi przy pomocy nauczyciela sformułować proste pytanie lub prostą odpowiedź na 

pytanie posługując się czasownikami can/ can’t, i czasem Present Simple i Present Continuous,  

• z pomocą nauczyciela odczytuje czas,  

• z błędami uzupełnia dialog, słowa piosenki, potrzebne informacje na podstawie wysłuchanego 

nagrania, 
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• potrafi napisać pojedyncze znane mu słowa lub krótki tekst na podstawie wzoru,  

• potrafi przeczytać krótki tekst czytanki i rozumie jego ogólny sens,  

• popełnia błędy w użyciu rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych,  

• popełnia błędy stosując some/any/a lot of.   

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Wymagania na ocenę śródroczną 

Uczeń:  

• zna pojedyncze słowa z zakresu tematycznego obowiązującego w I semestrze klasy IV, 

• zna zaimki osobowe i wskazujące, ale używając ich popełnia szereg błędów uniemożliwiającą 

komunikację, 

• zna liczebniki główne, 

• ma problem z ułożeniem prostego pytania i prostej odpowiedzi przy użyciu czasowników: to be, 

have got,  

• potrafi z pomocą nauczyciela przeczytać prosty dialog lub tekst oraz zrozumieć pojedyncze słowa,  

• potrafi czasem zrozumieć ogólny sens prostych rozmów,  

• popełnia błędy stosując przedimek a/an , 

• z pomocą nauczyciela stosuje dopełniacz ‘s  

• pisząc krótki tekst według wzoru popełnia liczne błędy zaburzające komunikację,  

 

Wymagania na ocenę roczną 

Uczeń:  

• zna pojedyncze słowa z zakresu tematycznego obowiązującego w II semestrze klasy IV, 

• ma problem z ułożeniem prostego pytania i prostej odpowiedzi przy użyciu czasowników cn/can’t, i 

czasów Present Simple i Present Continuous,  

• nie potrafi samodzielnie odczytać czasu,  

• uzupełnia dialog, słowa piosenki, potrzebne informacje na podstawie wysłuchanego nagrania z 

błędami zaburzającymi komunikację, 

• z pomocą nauczyciela pisze pojedyncze znane słowa lub krótki tekst na podstawie wzoru,  

• ma problemy z przeczytaniem krótkiego tekstu czytanki i zrozumieniem jego ogólnego sensu, 

• nie rozróżnia rzeczowników policzalnych od niepoliczalnych,  

• popełnia błędy zaburzające komunikację stosując some/any/a lot of.   

 

Ocena niedostateczna : uczeń nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów i kryteria oceny: 

 

• Testy po 1 rozdziale podręcznika,  

• Kartkówka (z 3 ostatnich lekcji), 

• Prace projektowe wykonywane na lekcji lub w domu 

 

Uczeń ma możliwość zgłoszenia dwóch nieprzygotowań do lekcji w półroczu oraz dwóch braków zadań bez podania 

przyczyny.  

Aktywność lekcyjna ucznia nauczyciel odnotowuje w swoich notatkach.  

Uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej tylko raz, w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym niż dwa tygodnie od otrzymania oceny. 

Uczeń ma obowiązek uzupełnienia zeszytu oraz wiadomości za czas nieobecności w szkole w czasie i formie  

uzgodnionych z nauczycielem. 

 

Tryb odwołania się od oceny rocznej określa Statut szkoły.  

 


