
Niezbędne wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej 

Na ocenę celującą uczeń: 

• spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 
• jest aktywny podczas lekcji 
• systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, wykonuje wszystkie prace domowe 
• jest zawsze przygotowany do zajęć, przynosi potrzebne przybory, podręczniki, materiały 
• bezbłędnie opanował słownictwo,  
• rozumie polecenia nauczyciela,  
• wypowiada się słowami, a nawet całymi zdaniami, uważnie słucha.  
• rozumie teksty oraz opanował sprawność czytania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań.  
• zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty.  
• potrafi bezbłędnie zapisać poznane wyrazy, a nawet krótkie zdania. 
• uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych z języka angielskiego 

Na ocenę bardzo dobrą  uczeń: 

• jest aktywny podczas lekcji 
• systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, wykonuje wszystkie prace domowe 
• jest zawsze przygotowany do zajęć, przynosi potrzebne przybory, podręczniki, materiały 
• bardzo dobrze opanował słownictwo,  
• rozumie polecenia nauczyciela,  
• wypowiada się słowami, a nawet zdaniami.  
• rozumie krótkie teksty oraz opanował czytanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 
• bezbłędnie zapisuje wyrazy  

Na ocenę dobrą uczeń: 

• jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne przybory, książki, materiały 
• systematycznie odrabia zadania domowe  
• systematycznie uzupełnia ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy 
• dobrze opanował słownictwo,  
• rozumie proste słowa, przepisuje poprawnie, uważnie słucha.  
• rozumie proste polecenia,  
• potrafi przeczytać i zapisać poprawnie poznane wyrazy.  
• popełnia drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

• zazwyczaj posiada potrzebne podręczniki i przybory 
• ma odrobione zadania domowe 
• prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy 
• w sposób dostateczny opanował słownictwo,  
• przepisuje poprawnie, jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela  oraz z wypowiadaniem 

prostych słów. 
 
Na ocenę dopuszczającą uczeń:  

• nie jest aktywny na zajęciach. 
• zapomina o odrobieniu pracy domowej 
• rzadko uzupełnia zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy 
• opanował tylko niektóre słowa,  
• przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów.  
• ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela  oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów.  

 



Na ocenę niedostateczną uczeń:  

• nie  zostały  spełnione  kryteria  wymagań  na  ocenę  dopuszczającą,  niezbędne  do opanowania 
podstawowych umiejętności 

• nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac.  
• odmawia wszelkiej współpracy. 
• nie rozumie poleceń nauczyciela.  
• ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy. 
• nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niezbędne wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy trzeciej szkoły podstawowej 

Na ocenę celującą uczeń: 

• uczeń bezbłędnie opanował słownictwo,  
• rozumie polecenia nauczyciela,  
• wypowiada się słowami, a nawet zdaniami,  
• uważnie słucha, samodzielnie zadaje pytania.  
• opanował sprawność czytania i pisania pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 
•  zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty, potrafi samodzielnie opisać zwierzęta, ludzi, 

przedmioty 
• spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 
• jest aktywny podczas lekcji 
• systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, wykonuje wszystkie prace domowe 
• jest zawsze przygotowany do zajęć, przynosi potrzebne przybory, podręczniki, materiały 

 

Na ocenę bardzo dobrą  uczeń: 

• bardzo dobrze opanował słownictwo,  
• rozumie polecenia nauczyciela,  
• wypowiada się słowami, a nawet zdaniami,  
• zadaje proste pytania.  
• rozumie krótkie teksty oraz opanował czytanie i pisanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. 
• jest aktywny podczas lekcji 
• systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, wykonuje wszystkie prace domowe 
• jest zawsze przygotowany do zajęć, przynosi potrzebne przybory, podręczniki, materiały 

Na ocenę dobrą  uczeń: 

• uczeń dobrze opanował słownictwo,  
• rozumie proste słowa,  
• uważnie słucha,  
• przepisuje poprawnie.  
• rozumie proste polecenia,  
• potrafi przeczytać i napisać poznane wyrazy. 
• jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne przybory, książki, materiały 
• systematycznie odrabia zadania domowe  
• systematycznie uzupełnia ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy 

 
 

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

• w sposób dostateczny opanował słownictwo, jednak ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela oraz z 
wypowiadaniem prostych słów.  

• nie potrafi samodzielnie napisać poznanych wyrazów. 
• zazwyczaj posiada potrzebne podręczniki i przybory 
• ma odrobione zadania domowe 
• prowadzi zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:  



• nie jest aktywny na zajęciach. 
• zapomina o odrobieniu pracy domowej 
• rzadko uzupełnia zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy 
• opanował tylko niektóre słowa,  
• przepisuje ze wzoru robiąc przy tym dużo błędów.  
• ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela  oraz z przeczytaniem poznanych wyrazów.  

 

Na ocenę niedostateczną uczeń:  

• nie  zostały  spełnione  kryteria  wymagań  na  ocenę  dopuszczającą,  niezbędne  do opanowania 
podstawowych umiejętności 

• nie prowadzi zeszytu, ćwiczeń, nie wykonuje zadawanych prac.  
• odmawia wszelkiej współpracy. 
• nie rozumie poleceń nauczyciela.  
• ma kłopoty ze zrozumieniem prostych słów, gdy je zobaczy lub usłyszy. 
• nie potrafi powtórzyć prostych wyrazów za nauczycielem.  

 


