
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022 

Nauczyciel języka angielskiego : Małgorzata Świtalska 

Wymagania ogólne  

I  Znajomość środków językowych 

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych)  w zakresie 14 obszarów tematycznych wskazanych w wymaganiach 

szczegółowych podstawy programowej. 

II Rozumienie wypowiedzi 

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, a także proste wypowiedzi pisemne w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej. 

III Tworzenie wypowiedzi 

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie proste, logiczne i spójne wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

IV Reagowanie na wypowiedzi 

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 

komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie krótkiego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach 

szczegółowych. 

V Przetwarzanie wypowiedzi 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

1. Uczniowie uzyskują oceny z następujących form swojej aktywności : 

 odpowiedzi ustne, 

 kartkówki ( nie muszą być zapowiedziane) i sprawdziany (zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem), 

 praca na lekcji, 

 zadania domowe, 

 prace projektowe, 

 systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego  i zeszytu ćwiczeń. 

2. Ocenianie sprawdzianów : 

100 % poprawnych odpowiedzi + zadanie dodatkowe – celujący 

99% - 90 % - bardzo dobry 

89% - 70% - dobry 

69% - 50 % - dostateczny 

49% - 33% - dopuszczający 

32% - 0 – niedostateczny 

3. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub kartkówki, może poprawić pracę 

pisemną w ciągu 2 tygodni. 

4. Uczeń ma prawo zgłosić 2 braki zadania domowego (bz) w ciągu jednego półrocza. 

5. Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania (np) do lekcji w ciągu jednego półrocza. 

6. Brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń na lekcji uważane jest za 

nieprzygotowanie. 

7. Za brak zadania, które zostało zapowiedziane i wyznaczono termin  jego oddania, uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

8. Nauczyciel wystawia ocenę roczną z języka angielskiego biorąc pod uwagę pracę ucznia oraz poziom 

opanowania wiadomości i umiejętności  przez cały rok szkolny. 

 


