Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V rok szkolny 2021/2022
Poziom kompetencji językowej: A1+
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
WYMAGANIA DOPUSZCZAJĄCĄ
NA OCENĘ:
Obejmują
następujące
cele
operacyjne:

- uczeń często nie
wie, co mówi,
wypowiedź w
języku angielskim
stwarza mu
problemy
- nie rozumie
materiału
nagraniowego,
radzi sobie tylko z
minimalną ilością
zagadnień
- czyta z bardzo
wyraźnymi
błędami, prawie w
ogóle nie rozumie
przeczytanego
tekstu
- pisze bardzo
powoli, często nie
na temat, jego
słownictwo jest
ubogie
- nie używa
gramatyki w
praktyce

DOSTATECZNĄ

DOBRĄ

- uczeń mówi trochę
niewyraźnie, lecz na
temat, używa
nieskomplikowanego
słownictwa
- rozumie co słyszy,
lecz nie zawsze potrafi
odnaleźć dane
informacje
- czyta powoli, często
się waha, rozumie
tylko podstawowe
informacje znajdujące
się w tekście
- pisze z błędami,
niewyraźnie, dłuższe
wypracowania
stwarzają mu
problemy
- słabo rozumie
struktury
gramatyczne i prawie
nie używa ich w
swoich wypowiedziach

- uczeń mówi
poprawnie, na temat,
jego wypowiedź jest
zrozumiała
- potrafi wydobyć z
materiału
nagraniowego
potrzebne mu
informacje
- czyta poprawnie,
rozumie większość
informacji zawartych w
tekście
- pisze odpowiednie
wypracowania,
używając przy tym
podstawowego
słownictwa
- rozumie zasady
gramatyczne, lecz nie
zawsze używa ich w
swoich wypowiedziach

BARDZO DOBRĄ

- uczeń mówi płynnie,
na temat, prawie
bezbłędnie, potrafi
wypowiedzieć się na
wszystkie tematy na
swoim poziomie
- rozumie materiały
nagraniowe,
wyciągając z nich
wnioski, refleksje i
wszystkie potrzebne
mu informacje
- czyta bezbłędnie,
rozumie ogólne jak i
szczegółowe
zagadnienia
przeczytanego tekstu
- pisze bardzo dobre
wypracowania,
poprawnie
gramatycznie i z
odpowiednią ilością
zadanego mu
słownictwa
- rozumie gramatykę,
używa jej w swoich
wypowiedziach

CELUJĄCĄ

- uczeń w zakresie
maksymalnym
opanował wiedzę oraz
umiejętności
przewidziane na ocenę
bardzo dobrą. Jego
wiedza oraz
umiejętności językowe
wykraczają ponad
materiał wynikający z
podstawy programowej
- bierze udział w
konkursach językowych
oraz olimpiadach
przedmiotowych

