
Język angielski 

 

Wymogi edukacyjne w klasach 1-3 szkoły podstawowej 
 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 
•   Posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie 

•    Osiąga sukcesy w konkursach 

•    Samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy 

•   Dobrowolnie podejmuje się dodatkowych prac i prezentuje ich efekty 

•   Jest aktywnym uczestnikiem zajęć 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 
•    Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 

•    Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne 

•   Potrafi wiązać wiadomości zdobyte wcześniej  i zastosować tę wiedzę w nowej sytuacji 

•   Potrafi samodzielnie zdobywać informacje 

•   Prace pisemne i odpowiedzi w większości oceniono na 5 

•   Jest aktywnym uczestnikiem zajęć 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 
•    Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o średnim stopniu trudności 

•   Prace pisemne i odpowiedzi w zdecydowanej większości oceniono na 4 

•   Pracuje systematycznie 

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 
•    Posiada umiejętności w zakresie minimum programowego 

•    Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o niewielkim stopniu trudności 

•   Posiada wiedzę niepełną, nieusystematyzowaną, przyswojoną w różnym stopniu 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 
•   Zna i rozumie podstawowe pojęcia 

•   Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności 

•   Ma braki w wiedzy i umiejętnościach nie wykluczające przyswajania nowych treści przedmiotowych 

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 
•   Nie posiada umiejętności w zakresie minimum programowego 

•   Nie rozumie podstawowych pojęć 

•   Nie potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywać prostych problemów 

•   Ma braki w wiedzy i umiejętnościach uniemożliwiające przyswajanie kolejnych treści przedmiotowych. 

 

Oceny śródroczne i roczne nie są ustalane jako średnie arytmetyczne ocen cząstkowych.  

 

 

Opracował Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego 

 

  



ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: 

 

 uczeń zna liczebniki 1-15; 

 potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników 

określających wielkość, kolor i kształt; 

 zna słownictwo z zakresu: najbliższa rodzina, części ciała, poznanych 

wyrazów dot. jedzenia, nazw zwierząt, zabawek, ozdób świątecznych 

Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Halloween; 

 potrafi określić co lubi, a czego nie lubi, co potrafi a czego nie umie; 

 potrafi przedstawić siebie i inne osoby, przedmioty, powitać, pożegnać się 

z drugą osobą; 

 rozumie proste zwroty oraz pojedyncze wyrazy nauczyciela typu: 

Stand up - Wstań, Sit down - Usiądź; 

 poprawnie reaguje na proste polecenia nauczyciela; 

 recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego; 

 rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, 

gestami, przedmiotami. 


