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WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI 

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 

• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z języka angielskiego, kwalifikując się 

do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Wymagania na ocenę śródroczną: 

Uczeń: 

• potrafi opisać czynności i sytuacje mające miejsce w przeszłości (Past Simple, Past Continuous)  

• umie opisywać czynności zwyczajowe i odbywające się w danym momencie mówienia (czasy 

gramatyczne: Present Simple, Present Continuous)  

• potrafi stopniować przymiotniki,  

• poprawnie zapisuje daty,  

• zna i rozróżnia liczebniki policzalne od niepoliczalnych,  

• potrafi zastosować przedimki nieokreślone: a, an, some, any, 

• potrafi bezbłędnie zastosować przysłówki sposobu,  

• swobodnie komunikuje się, rozumie dialog/tekst pisany i słuchany oraz potrafi napisać wypowiedź 

pisemną w oparciu o zasób słownictwa obowiązujący w I semestrze kl. VI (środki transportu, nazwy 

sprzętu i dyscyplin sportowych, nazwy dzikich zwierząt, nazwy produktów żywnościowych),  

• poprawnie używa zwrotów związanych z kupowaniem biletu na stacji.  

 

Wymagania na ocenę roczną: 

Uczeń: 

• poprawnie wyraża zakaz i nakaz przy użyciu must/ mustn’t, have to, don’t have to oraz poradę przy 

użyciu should/shouldn’t, 

• potrafi opisać czynności i sytuacje mające miejsce w przeszłości (Past Simple, Past Continuous), 

• potrafi opisać czynności, które będą miały miejsce w przyszłości przy użyciu czasu Future Simple i 

konstrukcji be going to,  

• potrafi opisać swoje doświadczenia używając czasu Present Perfect, 

• uczeń swobodnie komunikuje się, rozumie dialog/tekst pisany i słuchany oraz potrafi napisać 

wypowiedź pisemną w oparciu o zasób słownictwa obowiązujący w II semestrze kl. VI (rodzaje 

filmów, słownictwo związane z robieniem zakupów, choroby i urazy, nazwy mebli), 

• poprawnie używa zwrotów związanych z kupowaniem biletu w kinie, robieniem zakupów czy 

wizytą u lekarza.  

 

OCENA DOBRA 

Wymagania na ocenę śródroczną 

Uczeń: 

• potrafi wypowiedzieć się i prowadzić rozmowę w sposób zrozumiały choć z błędami przy użyciu 

słownictwa obowiązującego w I semestrze klasy VI.   
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• rozumie tekst czytany i słuchany ze słownictwem poznanym w I semestrze popełniając przy tym 

drobne błędy, 

• z drobnymi błędami potrafi opisać czynności i sytuacje mające miejsce w przeszłości (Past Simple, 

Past Continuous),   

• umie opisywać czynności zwyczajowe i odbywające się w danym momencie mówienia (czasy 

gramatyczne: Present Simple, Present Continuous), ale przy ich użyciu popełnia błędy niezaburzające 

komunikację,  

• potrafi z drobnymi błędami stopniować przymiotniki,  

• zapisuje daty w j. angielskim popełniając przy tym nieliczne błędy,  

• zna i rozróżnia liczebniki policzalne od niepoliczalnych,  

• potrafi zastosować przedimki nieokreślone: a, an, some, any, ale przy ich użyciu popełnia błędy 

niezaburzające komunikację,  

• zna przysłówki sposobu, ale przy ich zastosowaniu może mieć drobne problemy,  

• komunikuje się, rozumie dialog/tekst pisany i słuchany oraz potrafi napisać wypowiedź pisemną z 

drobnymi błędami w oparciu o zasób słownictwa obowiązujący w I semestrze kl. VI (środki 

transportu, nazwy sprzętu i dyscyplin sportowych, nazwy dzikich zwierząt, nazwy produktów 

żywnościowych).  

 

 

Wymagania na ocenę roczną 

• umie opisywać czynności zwyczajowe i odbywające się w danym momencie mówienia (czasy 

gramatyczne: Present Simple, Present Continuous), ale popełnia przy tym drobne błędy,  

• potrafi opisać czynności, które będą miały miejsce w przyszłości przy użyciu czasu Future Simple i 

konstrukcji be going to,  

• zna czasowniki must/ mustn’t, have to, don’t have to, should/shouldn’t ale popełnia drobne błędy 

przy ich użyciu.  

• potrafi wypowiedzieć się i prowadzić rozmowę w sposób zrozumiały, choć z błędami, w oparciu o  

słownictwo poznane w II semestrze klasy VI, 

• rozumie tekst czytany i słuchany ze słownictwem poznanym w II semestrze popełniając przy tym 

drobne błędy, 

• poprawnie redaguje krótki tekst użytkowy korzystając ze znanych czasowników i czasów 

gramatycznych (Past Simple, Past Continuous, Present Simple, Present Continuous), 

• potrafi poprawnie zapisać i powiedzieć daty w j. angielskim popełniając przy tym nieliczne błędy, 

• zna zwroty związane z kupowaniem biletu w kinie, robieniem zakupów czy wizytą u lekarza.  

 

 

OCENA DOSTATECZNA 

Wymagania na ocenę śródroczną 

Uczeń: 

• rozumie proste komunikaty, ale może potrzebować powtórzenia tekstu, 

• potrafi uczestniczyć w komunikacji, ale pomaga sobie gestem i mimiką oraz używa wyuczonych 

zwrotów adekwatnych do sytuacji, 

• potrafi zrozumieć sens ogólny tekstu pisanego i słuchanego i wyodrębnić niektóre fakty (tekst oparty 

o słownictwo obowiązujące w I semestrze klasy VI), 

• potrafi ułożyć proste zdania, ale może robić błędy w czasach gramatycznych: Past Simple, Past 

Continuous, Present Simple, Present Continuous),  

• zna liczebniki policzalne od niepoliczalnych, ale przy och użyciu popełnia błędy, 

• potrafi zastosować przedimki nieokreślone: a, an, some, any, ale przy ich użyciu popełnia błędy 

niezaburzające komunikację,  

• zna przysłówki sposobu, ale przy ich zastosowaniu potrzebuje pomocy nauczyciela lub rówieśników,  
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• komunikuje się, rozumie dialog/tekst pisany i słuchany oraz potrafi napisać wypowiedź pisemną w 

oparciu o zasób słownictwa obowiązujący w I semestrze kl. VI (środki transportu, nazwy sprzętu i 

dyscyplin sportowych, nazwy dzikich zwierząt, nazwy produktów żywnościowych), jednak przy ich 

redakcji może potrzebować pomocy nauczyciela lub rówieśników, 

• używa zwrotów związanych z wizytą u lekarza, kupowaniem biletu w kinie i na stacji kolejowej, 

robieniem zakupów, jednak popełnia przy tym błędy.  

 

Wymagania na ocenę roczną 

Uczeń:  

• potrafi ułożyć proste zdania, ale może robić błędy w czasach gramatycznych:  Past Simple, Past 

Continuous, Present Simple, Present Continuous), 

• zna czasowniki must/ mustn’t, have to, don’t have to, should/shouldn’t, ale popełnia liczne błędy 

przy ich użyciu, 

• jest w stanie zredagować krótki tekst używając krótkich, prostych zdań, korzystając ze znanych 

czasowników (must, should, to be, have to) i czasów gramatycznych (Past Simple, Present Perfect, 

Future Simple, be going to), ale przy ich użyciu popełnia drobne błędy niezaburzające komunikację.  

• zna zasadę tworzenia przysłówków sposobu, ale popełnia błędy przy ich zastosowaniu 

• zna i potrafi zastosować tryb rozkazujący oraz przedimki a, an, some i any, ale popełnia przy ich 

użyciu błędy, 

• zna zasadę tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników oraz rozróżnia rzeczowniki 

policzalne i niepoliczalne, jednak popełnia przy ich użyciu błędy, 

• potrafi zrozumieć sens ogólny tekstu pisanego i słuchanego i wyodrębnić niektóre fakty (tekst oparty 

o słownictwo obowiązujące w II semestrze klasy VI), 

• jest w stanie zredagować krótki tekst używając krótkich, prostych zdań, korzystając ze znanych 

czasowników i czasów gramatycznych (Past Simple, Past Continuous, Present Simple, Present 

Continuous). 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Wymagania na ocenę śródroczną 

Uczeń: 

• potrafi zrozumieć krótkie dialogi i teksty (pisane i słuchane) oparte o podstawowe słowa z zakresu 

tematycznego I semestru klasy VI, 

• uczeń zna czasowniki: to be, have got, must, have to, should, ale popełnia przy ich użyciu błędy 

zaburzające komunikację, 

• uczeń potrafi krótko opowiedzieć o sobie i najbliższym otoczeniu (z pomocą nauczyciela), 

• uczeń rozróżnia z pomocą nauczyciela czasy gramatyczne: Present Perfect, Past Simple czasownika 

być, Future Simple, konstrukcję be going to, jednak ma spore problemy z ułożeniem poprawnie 

gramatycznych zdań przy ich użyciu, 

• używa zwrotów związanych z wizytą u lekarza, kupowaniem biletu w kinie i na stacji kolejowej, 

robieniem zakupów, ale popełnia przy tym drobne błędy, jednak popełnia przy tym błędy 

zaburzające komunikację.  

 

Wymagania na ocenę roczną 

Uczeń:  

• potrafi zrozumieć krótkie dialogi i teksty (pisane i słuchane) oparte o podstawowe słowa z zakresu 

tematycznego II semestru klasy VI, 

• uczeń rozróżnia z pomocą nauczyciela czasy gramatyczne teraźniejsze: Present Simple, Present 

Continuous, czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, jednak ma spore problemy z ułożeniem 

poprawnie gramatycznych zdań przy ich użyciu, 

• uczeń rozróżnia z pomocą nauczyciela czasy gramatyczne: Present Perfect, Past Simple,Past 

Continuous, Future Simple, konstrukcję be going to, jednak ma spore problemy z ułożeniem 

poprawnie gramatycznych zdań przy ich użyciu, 
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• zna zasadę tworzenia trybu rozkazującego oraz zna przedimki a, an, some i any, ale popełnia przy 

ich użyciu liczne błędy, 

• popełnia liczne błędy przy stopniowaniu przymiotników oraz ma problemy z rozróżnieniem 

rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, 

• ma problem z rozumieniem ogólnego sensu tekstu pisanego i słuchanego,  

• redagując krótki tekst użytkowy popełnia błędy zaburzające komunikację,  

 

OCENA NIEDOSTATECZNA  

Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.   

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów i kryteria oceny: 

 

• Testy po 1 lub 2 rozdziałach podręcznika, 

• Pisemne prace domowe, 

• Pisemne krótkie wypowiedzi uczniów na lekcji,  

• Kartkówka (zapowiedziana lub niezapowiedziana z 3 ostatnich lekcji), 

• Odpowiedzi ustne z trzech 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.  

W ramach oceny aktywności lekcyjnej uczeń otrzymuje plusy (5 to ocena bdb z aktywności) 

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: 

 

1. Uczeń lub rodzic składa w sekretariacie wniosek (w rejestrze wniosków). 

2. Nauczyciel opracowuje pisemny test wiedzy i umiejętności, zgodny z wymaganiami na ocenę, 

o którą wnioskuje uczeń/rodzic. 

3. Termin przeprowadzenia testu ustalony jest z rodzicem i uczniem. 

4. Ocena zostaje podwyższona, jeśli uczeń uzyskał z testu co najmniej 85% punktów. 

 

 


