
Niezbędne wymagania edukacyjne 
do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z j. angielskiego 

dla klas 1a, 1b 

 
Ocena Uczeń słabo opanował 

wiadomości i 
umiejętności 

Uczeń wystarczająco 
opanował wiadomości i 

umiejętności 

Uczeń dobrze opanował 
wiadomości i 
umiejętności 

Uczeń bardzo dobrze 
opanował wiadomości i 

umiejętności 

Uczeń wspaniale 
opanował wiadomości i 

umiejętności 

 
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 wymowie, 
• zna proste, elementarne 
struktury gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne we 
wszystkich typach zadań. 

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

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

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa 
i wyrażenia, 
• zwykle 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, a często 
znajomością słownictwa 
wykracza poza zakres 
poznanych na lekcjach 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• znajomością struktur 
gramatycznych często 
wykracza poza zakres 
poznanych na lekcjach 
• nie popełnia błędów 
leksykalno-gramatycznych 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 

• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
•w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie– rozumie 
pojedyncze słowa. 

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. 

Recepcja 
Uczeń: 

• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• potrafi uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 



Produkcja 
•wypowiedzi ucznia nie są 
płynne 
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje niewielką część 
istotnych informacji, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres słownictwa 
i struktur, 
• uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

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 
• wypowiedziucznia 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. 

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, 
wykraczające często ponad 
poznane na lekcjach 
• uczeń nie popełnia 
błędów leksykalno-
gramatycznych. 

Inne kryteria •uczeń rzadko jest aktywny 
na lekcji, wykazuje 
niewielkie zainteresowanie 
przedmiotem 
• uczeń często nie przynosi 
podręcznika, zeszytu 
ćwiczeń 
• uczeń rzadko odrabia 
zadanie domowe 

•uczeń zazwyczaj jest 
aktywny na lekcji, 
wykazuje zainteresowanie 
przedmiotem 
• uczeń czasem nie 
przynosi podręcznika, 
zeszytu ćwiczeń 
• uczeń czasem nie odrabia 
zadań domowych 

•uczeń jest aktywny na 
lekcji, wykazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem 
• uczeń zazwyczaj przynosi 
podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
• uczeń zazwyczaj odrabia 
zadania domowe 

•uczeń jest aktywny na 
lekcji, wykazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem 
• uczeń przynosi 
podręcznik i zeszyt ćwiczeń 
• uczeń odrabia zadania 
domowe 

•uczeń jest zawsze bardzo 
aktywny na lekcji, 
wykazuje bardzo duże 
zainteresowanie 
przedmiotem 
• uczeń przynosi 
podręcznik i zeszyt ćwiczeń 
• uczeń odrabia zadania 
domowe 
• uczeń chętnie podejmuje 
się zadań dodatkowych 

 
 
 
 
 
 
 Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 
 

1. Odpowiedzi ustne (słownictwo) 
2. Praca na lekcji (prawidłowa reakcja na polecenia, aktywność, zaangażowanie) 
3. Zadania domowe 
4. Prace projektowe 
5. Testy 

 
 
Uczniowie w klasie I nie prowadzą zeszytu przedmiotowego. 
 
 

 



Niezbędne wymagania edukacyjne 
do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z j. angielskiego 

dla klas 2a, 2b, 2c, 2d 
 
 

 

 
Uczeń słabo opanował 

wiadomości i umiejętności 

Uczeń wystarczająco 
opanował wiadomości i 

umiejętności 

Uczeń dobrze opanował 
wiadomości i umiejętności 

Uczeń bardzo dobrze 
opanował wiadomości i 

umiejętności 

Uczeń wspaniale opanował 
wiadomości i umiejętności 

 NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

BARDZO WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 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. 

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, a często 
znajomością słownictwa 
wykracza poza poznany zna 
lekcjach zasób słów 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• znajomością struktur 
gramatycznych często 
wykracza poza poznane na 
lekcjach 
• nie popełnia błędów 
leksykalno-gramatycznych 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• wograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie – rozumie 
pojedyncze słowa. 

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. 

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

 Produkcja 

•wypowiedzi ucznia nie są 
płynne 
• uczeń przekazuje i uzyskuje 
niewielką część istotnych 
informacji, 

Produkcja 

•wypowiedzi nie są zbyt 
płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje większość 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia są dość 
płynne i mają odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje i uzyskuje 
wszystkie istotne informacje, 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia są 
płynne i mają odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia są 
płynne i mają odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje wszystkie 



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

istotnych informacji, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych. 

• 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. 

wymagane informacje, 
• wypowiedzi są logiczne i 
spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 

wymagane informacje, 
• wypowiedzi są logiczne i 
spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
wykraczające często ponad 
poznane na lekcjach 
• uczeń nie popełnia błędów 
leksykalno-gramatycznych. 

Inne kryteria •uczeń rzadko jest aktywny 
na lekcji, wykazuje niewielkie 
zainteresowanie przedmiotem 
• uczeń często nie przynosi 
podręcznika, zeszytu ćwiczeń 
• uczeń rzadko odrabia 
zadanie domowe 

•uczeń zazwyczaj jest 
aktywny na lekcji, 
wykazuje zainteresowanie 
przedmiotem 
• uczeń czasem nie 
przynosi podręcznika, 
zeszytu ćwiczeń 
• uczeń czasem nie 
odrabia zadań domowych 

•uczeń jest aktywny na lekcji, 
wykazuje zainteresowanie 
przedmiotem 
• uczeń zazwyczaj przynosi 
podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
• uczeń zazwyczaj odrabia 
zadania domowe 

•uczeń jest aktywny na 
lekcji, wykazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem 
• uczeń przynosi podręcznik 
i zeszyt ćwiczeń 
• uczeń odrabia zadania 
domowe 

•uczeń jest zawsze bardzo 
aktywny na lekcji, wykazuje 
bardzo duże zainteresowanie 
przedmiotem 
• uczeń przynosi podręcznik i 
zeszyt ćwiczeń 
• uczeń odrabia zadania 
domowe 
• uczeń chętnie podejmuje się 
zadań dodatkowych 

 
 
 
 
 
Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 
 

1. Testy, sprawdziany pisemne z poszczególnych jednostek tematycznych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), kartkówki 
2. Odpowiedzi ustne (słownictwo, konwersacja) 
3. Obserwacja (prawidłowa reakcja na polecenia, aktywność, zaangażowanie) 
4. Zadania domowe 
5. Prace projektowe 

 
 

Uczniowie mogą poprawić swoją ocenę, co oznaczone zostaje strzałką, np. 3→5 
 
Uczniowie w klasie II prowadzą zeszyt przedmiotowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niezbędne wymagania edukacyjne 
do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z j. angielskiego 

dla klas 3a, 3b, 3c 
 
 

Kryteria 
oceniania 

ogólne 

Uczeń słabo opanował 
wiadomości i umiejętności 

Uczeń wystarczająco 
opanował wiadomości i 

umiejętności 

Uczeń dobrze opanował 
wiadomości i umiejętności 

Uczeń bardzo dobrze 
opanował wiadomości i 

umiejętności 

Uczeń wspaniale opanował 
wiadomości i umiejętności 

 NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

BARDZO WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 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. 
 

 

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, a często 
znajomością słownictwa 
wykracza poza poznany zna 
lekcjach zasób słów 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• znajomością struktur 
gramatycznych często 
wykracza poza poznane na 
lekcjach 
• nie popełnia błędów 

leksykalno-gramatycznych 
 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• wograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie – rozumie 
pojedyncze słowa. 

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. 
 

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



Produkcja 
•wypowiedzi ucznia nie są 
płynne, 
• uczeń przekazuje i uzyskuje 
niewielką część istotnych 
informacji, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres słownictwa i struktur, 
• uczeń popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 

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 
• wypowiedziucznia 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. 

• 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, 
wykraczające często ponad 
poznane na lekcjach 
• uczeń nie popełnia błędów 
leksykalno-gramatycznych. 

Inne kryteria •uczeń rzadko jest aktywny 
na lekcji, wykazuje niewielkie 
zainteresowanie przedmiotem 
• uczeń często nie przynosi 
podręcznika, zeszytu ćwiczeń 
• uczeń rzadko odrabia 
zadanie domowe 

•uczeń zazwyczaj jest 
aktywny na lekcji, wykazuje 
zainteresowanie przedmiotem 
• uczeń czasem nie przynosi 
podręcznika, zeszytu ćwiczeń 
• uczeń czasem nie odrabia 
zadań domowych 

•uczeń jest aktywny na lekcji, 
wykazuje zainteresowanie 
przedmiotem 
• uczeń zazwyczaj przynosi 
podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
• uczeń zazwyczaj odrabia 
zadania domowe 

•uczeń jest aktywny na lekcji, 
wykazuje duże 
zainteresowanie przedmiotem 
• uczeń przynosi podręcznik i 
zeszyt ćwiczeń 
• uczeń odrabia zadania 
domowe 

•uczeń jest zawsze bardzo 
aktywny na lekcji, wykazuje 
bardzo duże zainteresowanie 
przedmiotem 
• uczeń przynosi podręcznik i 
zeszyt ćwiczeń 
• uczeń odrabia zadania 
domowe 
• uczeń chętnie podejmuje się 
zadań dodatkowych 

 
Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 
 

1. Testy, sprawdziany pisemne z poszczególnych jednostek tematycznych (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego), kartkówki 
2. Odpowiedzi ustne (słownictwo, konwersacja) 
3. Obserwacja (prawidłowa reakcja na polecenia, aktywność, zaangażowanie) 
4. Zadania domowe 
5. Prace projektowe 

 
 

Uczniowie mogą poprawić swoją ocenę, co oznaczone zostaje strzałką, np. 3→5 
 
Uczniowie w klasie III prowadzą zeszyt przedmiotowy. 

 


