
WYMAGANIA EDUKACYJNE  

niezbędne do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie 1 

rok szkolny 2021/2022 

 
 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

 
NISKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

BARDZO WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 



Wiadomości: 

środki językowe, 

fonetyka, 

ortografia, 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów i 
wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, elementarne 
struktury gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne we 
wszystkich typach zadań. 
 
Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie – rozumie 
pojedyncze słowa 
 
 
Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie są 
płynne 
• uczeń przekazuje i uzyskuje 
niewielką część istotnych 
informacji, 

Uczeń: 
• zna część wprowadzonych 
słów i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów w ich 
zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów i 
wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne, 
• popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie wprowadzone 
słowa i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
które zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić 

Uczeń: 
• zna wszystkie wprowadzone 
słowa i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje i 
wymawia, 
• zna wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne, 
• nie popełnia błędów 
leksykalno-gramatycznych 
 
 
 
 
Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie 
• potrafi uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi i prace pisemne 
ucznia są płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i uzyskuje 
wszystkie wymagane 
informacje, 



Umiejętności • uczeń stosuje niewielki 
zakres słownictwa i struktur, 
• uczeń popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 

Recepcja  
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie. 

Recepcja  
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Recepcja  
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• zwykle potrafi uzasadnić 
swoje odpowiedzi. 

• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń nie popełnia błędów 
leksykalno-gramatyczne, 
• uczeń stosuje odpowiednią 
formę i styl  
• uczeń bierze udział i osiąga 
wysokie miejsca w 
konkursach językowych 
szkolnych i pozaszkolnych  
• uczeń wykonuje prace 
dodatkowe: projekty, 
językowe prace plastyczne 
itp.  



Produkcja 
• wypowiedzi nie są zbyt 
płynne, ale mają dostateczną 
długość, 
• uczeń przekazuje i uzyskuje 
większość istotnych 
informacji, 
• uczeń stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie do 
formy wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są dość 
płynne i mają odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje i uzyskuje 
wszystkie istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę spójne, 
• uczeń stosuje adekwatne do 
tematu słownictwo  
i struktury, 
• uczeń popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, nie zakłócające 
komunikacji. 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
płynne i mają odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje i uzyskuje 
wszystkie wymagane 
informacje, 
• wypowiedzi są logiczne i 
spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

 
 

 
Materiał leksykalny i gramatyczny wymagany do spełnienia określonych wymagań edukacyjnych z języka angielskiego 

stanowią teksty i ćwiczenia zawarte w podręczniku i ćwiczeniach „New English Adventure 1” wydawnictwa Pearson oraz 
materiały dodatkowe przygotowywane przez nauczyciela zgodnie z możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami grupy i 

indywidualnych uczniów, uwzględniając zalecenia PPP, treść orzeczenia lub treść zaświadczenia lekarskiego. 


