
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie VI, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów, warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana oceny 

 

Wszystkich uczniów w pierwszej kolejności obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania i 

klasyfikowania. Podane poniżej zasady są tylko uszczegółowieniem w/w systemu. 

 

Wymagania na poszczególne oceny: 

 

Mówienie Rozumienie  

ze słuchu 

Czytanie Pisanie Gramatyka i 

leksyka 

celujący 

Potrafi 

Sformułować 

wypowiedź w 

całości spójną 

 i logiczną. 

Wypowiada się 

komunikatywnie, 

bez zawahań. 

Potrafi  

w naturalny 

sposób zabrać 

głos  

w rozmowie. 

Wymowa 

 i intonacja 

 nie sprawiają 

żadnych 

trudności  

w zrozumieniu. 

celujący 

Rozumie 

teksty w stopniu 

umożliwiającym 

wykonanie 

zadań 

 w zakresie  

100% 

Potrafi 

zrozumieć 

ogólny sens 

różnorodnych 

rozmów 

opartych na 

materiałach 

anglojęzycznych 

zawarty w 

podręczniku 

takich jak: 

piosenki, filmy, 

proste skecze. 

 Wykonuje 

dodatkowe 

nadobowiązkow

e ćwiczenia, 

samodzielnie 

dba o swój 

rozwój 

językowy. 

celujący 

Rozumie 

teksty w stopniu 

umożliwiającym 

wykonanie 

zadań 

 w zakresie  

100% 

Regularnie czyta  

dodatkowe 

teksty takie jak: 

artykuły 

anglojęzyczne, 

komiksy, krótkie 

czytanki i 

książki w 

uproszonych 

wersjach.  

Wykonuje 

dodatkowe 

nadobowiązkow

e ćwiczenia, 

samodzielnie 

dba o swój 

rozwój 

językowy. 

celujący 

 Pisze nie 

popełniając 

błędów. Potrafi 

napisać spójny, 

w pełni 

zrozumiały, 

zgodny  

z tematem tekst 

w odpowiednio 

dobranej formie. 

Zachowuje 

właściwą formę 

graficzną. 

Wykonuje 

dodatkowe 

nadobowiązkow

e ćwiczenia, 

projekty 

językowe. 

samodzielnie 

dba o swój 

rozwój 

językowy 

celujący 

Posługuje się 

szerokim 

zakresem 

struktur 

gramatyczno-

leksykalnych, 

które potrafi 

wykorzystać w 

praktyce. 

Zna i stosuje w 

praktyce 

wyrażenia 

potoczne 

przedstawione 

w podręczniku i 

wiele wyrażeń  

z innych źródeł, 

jak prasa, 

telewizja i 

Internet  

Wykonuje 

starannie 

dodatkowe 

prace 

projektowe o 

wyjątkowych 

walorach 

językowych..  

 

bardzo dobry 

Potrafi 

Sformułować 

wypowiedź w 

całości spójną 

 i logiczną. 

bardzo dobry 

Rozumie 

teksty w stopniu 

umożliwiającym 

wykonanie 

zadań 

bardzo dobry 

Rozumie 

teksty w stopniu 

umożliwiającym 

wykonanie 

zadań 

bardzo dobry 

Potrafi 

napisać spójny, 

w pełni 

zrozumiały, 

zgodny  

bardzo dobry 

Pojawiają się 

sporadyczne 

błędy, 

które nie 

zakłócają 



Wypowiada się 

komunikatywnie 

Potrafi  

w naturalny 

sposób zabrać 

głos  

w rozmowie. 

Wymowa 

 i intonacja 

 nie sprawiają 

żadnych 

trudności  

w zrozumieniu 

 w zakresie  

90 -99% 

 

 w zakresie  

90 -99% 

 

z tematem tekst 

w odpowiednio 

dobranej formie. 

Zachowuje 

właściwą formę 

graficzną. 

komunikacji. 

Posługuje się 

szerokim 

zakresem 

struktur 

gramatyczno-

leksykalnych. 

dobry 

Zazwyczaj 

potrafi 

sformułować 

wypowiedź 

spójną 

 i logiczną. 

Wypowiada się 

Komunikatywnie, 

potrafi 

zazwyczaj   

w naturalny 

sposób zabrać 

głos  

w rozmowie. 

Wymowa  

i intonacja 

czasami 

sprawiają 

drobne trudności 

w zrozumieniu. 

dobry 

Rozumie 

teksty w 

stopniu, który 

umożliwia 

wykonanie 

zadań 

w zakresie 

 75 - 89%. 

 

dobry 

Rozumie 

teksty w stopniu 

umożliwiającym 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 

 75 - 89%. 

 

dobry 

Potrafi napisać 

spójny, 

zrozumiały, 

zgodny  

z tematem tekst 

w odpowiednio 

dobranej formie. 

Przeważnie 

zachowuje 

właściwą formę 

graficzną. 

dobry 

Wypowiedzi 

zawierają 

nieliczne błędy, 

które jednak nie 

zakłócają 

komunikacji. 

Posługuje się 

dość 

szerokim 

zakresem 

struktur 

gramatyczno-

leksykalnych 

dostateczny 

Próbuje 

sformułować 

krótszą 

wypowiedź, ale 

bywa ona 

niespójna lub 

nielogiczna. 

Czasami potrafi 

dostateczny 

Rozumie 

teksty w stopniu 

umożliwiającym 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 50 -

74% 

 

dostateczny 

Rozumie 

teksty w stopniu 

umożliwiającym 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 50-74% 

 

dostateczny 

Potrafi napisać 

w większości 

zrozumiały 

krótki tekst ale 

czasem brak w 

nim logicznej 

ciągłości i nie 

zachowuje on 

dostateczny 

Popełnia 

liczne błędy 

gramatyczne, 

leksykalne, 

interpunkcyjne  

i ortograficzne, 

które 

częściowo 



w naturalny 

sposób zabierać 

głos w 

rozmowie. 

Wymowa i 

intonacja 

czasami 

sprawiają 

trudności  

w zrozumieniu. 

założonej 

formy. 

Może 

nieznacznie 

odbiegać od 

tematu. 

Czasem nie 

zachowuje 

właściwej formy 

graficznej 

zakłócają 

komunikację. 

Stosuje dość 

wąski 

zakres struktur 

gramatycznych 

 i leksykalnych 

Dopuszczający 

Uczeń/ uczennica 

próbuje 

sformułować 

krótszą 

wypowiedź, ale 

przeważnie jest 

ona niespójna 

lub nielogiczna. 

Rzadko próbuje 

wziąć udział w 

rozmowie. 

Wymowa  

i intonacja często 

sprawiają 

trudności  

w zrozumieniu. 

Dopuszczający 

Uczeń 

/uczennica 

rozumie 

teksty w stopniu 

umożliwiającym 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 49 -

30%. 

 

Dopuszczający 

Uczeń/ 

uczennica 

rozumie 

teksty w stopniu 

umożliwiającym 

wykonanie 

zadań w 

zakresie 49 -

30%. 

 

Dopuszczający 

Uczeń/ 

uczennica 

próbuje 

napisać krótki 

tekst użytkowy, 

ale najczęściej 

brak w nim 

logiczne 

spójności i nie 

zachowuje on 

założonej 

formy, znacznie 

odbiega od 

tematu i jest 

trudny do 

zrozumienia 

Dopuszczający 

Uczeń/ 

uczennica 

popełnia 

bardzo liczne 

błędy 

gramatyczne i 

leksykalne, 

które 

znacznie 

zakłócają 

komunikację. 

Stosuje bardzo 

wąski 

zakres struktur 

gramatycznych i 

leksykalnych. 

 

Uczeń/ uczennica otrzymuje ocenę niedostateczną jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę 

dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w 

nowej podstawie programowej a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 

dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

 

I. Uczeń/ uczennica w klasie 6 powinni potrafić  posługiwać się podstawowym zasobem 

środków językowych w zakresie następujących TEMATÓW:  

1) człowiek – dane personalne, umiejętności i zainteresowania, popularne zawody, miejsce 

pracy, cechy charakteru, uczucia i emocje, wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, części ciała,   

2) miejsce zamieszkania – obowiązki domowe, części domu, rodzaje domów, umeblowanie, 

najbliższa okolica, spotkania z sąsiadami, pomieszczenia i wyposażenie, lokalizacja 

3) edukacja - przedmioty nauczania, miejsca w szkole 

4) życie prywatne-  nazwy dni tygodnia, czynności dnia codziennego, formy spędzania czasu 

wolnego, problemy, rodzina,  historie z życia, preferencje, zasady obowiązujące w domu, 

ambicje i cele życiowe, spędzanie czasu z innymi ludźmi, konflikty i problemy, dobre 

maniery,   



5) żywienie -  artykuły spożywcze, opakowania produktów, przygotowanie i podawanie 

posiłków, naczynia, różne smaki, przepisy kulinarne, tradycyjne potrawy,  

6) zakupy i usługi - sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, rodzaje sklepów, towary, 

wymiana i zwrot towaru, środki płatnicze,   

7) podróżowanie i turystyka - miejsca w mieście, środki transportu, niezwykłe miejsca, 

wakacje, wycieczki, zwiedzanie 

8) kultura – muzyka, media, rodzaje programów telewizyjnych, uczestnictwo w kulturze, 

twórcy i ich dzieła, filmy,  

9) zdrowie -  samopoczucie, problemy zdrowotne i ich objawy, udzielanie porad 

zdrowotnych, tryb życia, zdrowy styl życia,  

10) nauka i technika - korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, wynalazki 

11) życie społeczne – Oskary dla Polaków, potrawy regionalne w Wielkiej Brytanii i w 

Polsce, maniery w różnych krajach,  

12) świat przyrody – krajobraz, środowisko naturalne, źródła energii,  

 

II. Uczeń/uczennica w klasie 6 powinni opanować następujący MATERIAŁ 

GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY:  

Czasy i konstrukcje zdaniowe 

Czasy gramatyczne i określenia czasu, przysłówki częstotliwości zwykle używane w tych 

czasach: 

*Czas present simple 

*Czas Present continuous, także do wyrażenia przyszłych planów 

*Czas past simple: czasowniki regularne i nieregularne 

*Czas Past continuous 

*Czas Present perfect: z określeniami ever / never 

*Czas Future Simple, również do wyrażenia przyszłości  

Poprównanie czasów: present simple i present continuous, Past simple i Past continuous 

Konstrukcja be going to 

Konstrukcja like / love + forma z –ing 

Konstrukcja there is / there are 

Czasownik to be  oraz have got 

Tryb rozkazujący oraz forma zakazu 

Czasownik modalny must (mustn’t) should (shouldn’t), can, could, can’t, couldn’t 

Czasownik can do wyrażania próśb  

Zwroty z czasownikiem Get 

Konstrukcja have to 

Pytania o podmiot i dopełnienie 

Rzeczowniki 

Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, w tym formy nieregularne 

Rzeczowniki policzalne / niepoliczalne; pytania o ilość: how much, how many; określniki 

some i any 

Dopełniacz saksoński / dopełniacz 's 

Przedimek nieokreślony a (an) oraz określony the 

Zaimki 

Zaimki osobowe (I, you…), zaimki osobowe w dopełnieniu(me, him….) 

Zaimki wskazujące: this, that, these, those 

Dzierżawcze (mine, theirs….) 

Przymiotniki 

Przymiotniki opisujące cechy charakteru, stany i emocje oraz ich kolokacje 



Przymiotniki dzierżawcze (my, his….) 

Stopniowanie przymiotników, stosowanie wyrażeń too, enough, not enough 

Porównania (as ... as, longer than) 

Wyrażenia really, very, quite, not very 

Liczebniki główne i porządkowe 

Przyimki miejsca i czasu; określające kierunek 

III. W zakresie innych umiejętności uczeń lub uczennica powinni umieć: 

 potrafić dokonać samooceny, 

  wykorzystywać  techniki samodzielnej pracy nad językiem,  

 stosowa strategie komunikacyjne i kompensacyjne,  

 posiadać  świadomość  językową 

 współdziałać w grupie 

IV. Uczeń klasy 6 powinien posiadać:  

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują 

się  językiem angielskim, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, 

europejskiego i globalnego;  

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.  

 

V. Uczeń klasy 6 powinien potrafić dokonywać samooceny i wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, 

prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku 

obcym nowożytnym).  

 

VI. Uczeń w klasie 6 powinien potrafić współdziałać w grupie (np. w lekcyjnych i 

pozalekcyjnych językowych pracach projektowych).  

 

VII. Uczeń w klasie 6 powinien potrafić korzysta ze źródeł informacji w języku obcym 

nowożytnym (np. ze słowników, encyklopedii, mediów), również za pomocą technologii 

informacyjno- komunikacyjnych.  

 

VIII. Uczeń w klasie 6 powinien potrafić stosować strategie komunikacyjne (np. 

domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub 

internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta 

wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, 

wykorzystywanie środków niewerbalnych).  

 

IX. Uczeń w klasie 6 powinien posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic 

między językami).  

 

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

 

Uczniowie powinni być przygotowani do lekcji, tzn. mieć zeszyt, podręcznik i ćwiczenia,  

posiadać odrobione zadanie domowe w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń, 

być przygotowanym do odpowiedzi ustnej bądź pisemnej, lekcję wykorzystywać na naukę. 

Uczniowie są oceniani za indywidualną pracę w czasie lekcji, umiejętność pracy w parach 

oraz grupie, prowadzenie zeszytu przedmiotowego – umiejętność sporządzania notatek w 

zeszycie, otrzymują też ocenę za zadanie domowe pisemne lub ustne, wypowiedź ustną lub 

pisemną. 



Wypowiedź pisemna to kartkówki- zapowiedziane lub nie, obejmujące wiadomości  

i umiejętności z trzech ostatnich lekcji oraz sprawdziany pisemne - zapowiedziane  

z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórką. 

Sprawdziany pisemne oceniane są z uwzględnieniem następującej skali procentowej: 

100% ocena: celujący 

99% - 90%   ocena: bardzo dobry 

89 - 75%   ocena: dobry 

74 – 50%   ocena: dostateczny 

49 – 30%   ocena: dopuszczający 

poniżej 30%   ocena: niedostateczny 

W każdym semestrze uczniowi przysługuje zgłoszenie 2 nieprzygotowań. Nieprzygotowanie 

nie może być zgłaszane w przypadku zapowiedzianych kartkówek, testów oraz innych 

zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. 

 W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków 

(wiadomości, notatek z lekcji, ćwiczeń  i zadań domowych) w terminie i trybie ustalonym 

przez nauczyciela.  

Uczeń nieobecny na lekcji podczas sprawdzianu/kartkówki jest zobowiązany do napisania go 

w innym terminie ustalonym z nauczycielem. 

Uczeń ma prawo do podwyższenia ocen bieżących: 

- w przypadku odpowiedzi ustnej, kartkówki – do tygodnia od otrzymania oceny, 

- w przypadku sprawdzianów – do dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

Fakt, że w zeszycie nie odnotowana jest treść zadania domowego, nie oznacza, że takiego 

zadania nie ma. Wszystko co pojawia się na lekcji należy powtórzyć w domu- przeczytać 

czytankę, powtórzyć nowe i stare słówka, spróbować raz jeszcze zrobić ćwiczenia wykonane 

na lekcji.  

 

 

 

 

 

 


