Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI rok szkolny 2021/2022
Poziom kompetencji językowej: A2
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
WYMAGANIA
NA OCENĘ:
Obejmują
następujące
cele
operacyjne:

DOPUSZCZAJĄCĄ

DOSTATECZNĄ

DOBRĄ

BARDZO DOBRĄ

CELUJĄCĄ

- mówienie w języku
angielskim sprawia
uczniowi kłopoty,
często miewa
problemy z
opanowaniem
podstawowego
słownictwa
- materiały
nagraniowe są mu
zrozumiałe tylko po
części, co widać po
chaotycznej
wypowiedzi na
temat danego
nagrania
- czyta z poważnymi
problemami, waha
się, przeczytany
tekst jest mu ciężki
do zrozumienia
- pisze chaotycznie,
często nie na temat,
używając przy tym
niepoprawnej
pisowni i ubogiego
słownictwa
- gramatyka jest mu
nieznana, lub
niezrozumiała

- uczeń mówi z lekkim
wahaniem, nie zawsze
poprawnie, z
podstawową ilością
słownictwa
- to, co usłyszy na
nagraniu audio jest mu
zrozumiałe , gorzej
radzi sobie z poprawną
odpowiedzią związaną z
nagraniem
- czyta wolno, ze
średnia ilością błędów,
widać naleciałości z
języka ojczystego,
przeczytany tekst jest
mu w większości
zrozumiały
- pisze z problemami,
radzi sobie tylko z
podstawowymi
zagadnieniami,
widoczne są błędy
gramatyczne i
ortograficzne
- zna zasady
gramatyczne, lecz
rzadko kiedy używa ich
w praktyce

- uczeń potrafi
komunikować się w
języki angielskim,
mówi płynnie, bez
wahania, lecz nie
zawsze używa
bardziej złożonego
słownictwa
- materiały
nagraniowe są mu
zrozumiałe, lecz
niektóre (ukryte)
informacje są mu
nieco trudniej
przyswajalne
- czyta poprawnie,
płynnie, wie, co czyta,
potrafi odnaleźć
potrzebne mu
informacje zawarte w
tekście
- pisze interesujące
wypracowania, na
temat, lecz nie zawsze
używa bardziej
skomplikowanych
form i słownictwa
- gramatyka jest dla
niego zrozumiała, lecz
nie zawsze w praktyce

- uczeń mówi bezbłędnie,
używa skomplikowanych
form, wypowiedź ustna w
języku angielskim nie
stwarza mu
najmniejszych
problemów
- nie ma problemów ze
zrozumieniem materiału
nagraniowego potrafi
wydobyć z nagrania
potrzebne mu informacje
- czyta bez problemów, z
odpowiednim
akcentowaniem i
intonacją
- rozumie, co czyta,
potrafi odpowiedzieć na
każde pytanie
nauczyciela
- pisze zwięźle i na
temat, używa
poszerzonego słownictwa
- gramatyka nie stanowi
dla niego kłopotu,
rozumie zasady
gramatyczne i często
używa ich w praktyce

- 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

