
 
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV rok szkolny 2021/2022 

Poziom kompetencji językowej: A1 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.  

 

 

WYMAGANIA 

NA OCENĘ:  

DOPUSZCZAJĄCĄ DOSTATECZNĄ DOBRĄ BARDZO DOBRĄ CELUJĄCĄ 

Obejmują 

następujące 

cele 

operacyjne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wypowiedź ustna 

jest bardzo trudna , 

przekazywane 

informacje są 

niejasne 

- potrafi słuchać, lecz 

z bardzo małym 

zrozumieniem 

- czyta bardzo powoli, 

z bardzo wyraźnymi 

naleciałościami z 

języka ojczystego, 

prawie nie rozumie 

przeczytanego tekstu 

- wypowiedź pisemna 

jest niezrozumiała, z 

wieloma błędami 

-uczeń nie rozumie 

większości zagadnień 

gramatycznych i nie 

używa ich w praktyce 

- uczeń mówi na temat, 

lecz waha się, słychać 

wyraźnie wpływ i 

naleciałości języka 

ojczystego, 

przekazywane 

informacje nie zawsze 

są prawidłowe 

- materiał nagraniowy 

sprawia mu lekki 

kłopot, nie wszystkie 

informacje są mu jasne 

i zrozumiałe 

- czyta wolno, lecz ze 

zrozumieniem, rozumie 

proste teksty 

- potrafi wypowiedzieć 

się pisemnie, lecz z 

błędami, często pisze za 

wolno 

- gramatyka sprawia 

mu problemy w małym 

stopniu, zarówno w 

teorii jak i w praktyce 

- uczeń wypowiada się 

jasno i na temat, nie waha 

się, starając się przy tym 

dobrać odpowiednie 

słownictwo 

- materiał nagraniowy jest 

mu zrozumiały i potrafi on 

zrozumieć z kontekstu 

dane mu zagadnienia 

- czyta poprawnie, potrafi 

wydobyć i zrozumieć 

informacje z tekstu 

- pisze wypracowania na 

temat z małą ilością 

błędów 

- zasady gramatyczne są 

mu znane, lecz nie zawsze 

używane poprawnie w 

praktyce 

- uczeń bez problemów 

komunikuje się w języku 

angielskim, wyrażając 

przy tym swoją opinię 

- odnajduje wszystkie 

informacje z materiału 

przeznaczonego do 

słuchania 

- z przeczytanego tekstu 

wynajduje wszystkie 

informacje i przekształca 

je w poprawne 

odpowiedzi 

- pisze wypracowania na 

temat, zwięźle, używając 

przy tym poprawnych 

form i skomplikowanego 

słownictwa 

- zasady gramatyczne 

nie są mu obce, używa 

ich bezbłędnie w swoich 

wypowiedziach 

-  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 na 

etapie minimum gminnym 

 


