
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z  
JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA KLAS I – III GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE 
 

KRYTERIA OCEN 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: 

*posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i 

twórczo rozwija swoje zainteresowania 

*wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami 

* osiąga sukcesy w konkursach (zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego 

konkursu przedmiotowego) lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia 

Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który: 

*bardzo dobrze rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów, wydobywa z nich 

kluczowe informacje i przekształca je w formę pisemną 

*dysponuje dużym zakresem słownictwa i potrafi z powodzeniem przekazać swoje 

myśli, w naturalny sposób zabiera głos w rozmowie 

*swobodnie omawia tematy codzienne i te o charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym 

bardzo dobrze operuje strukturami prostymi i złożonymi w mowie i piśmie 

Ocenę dobrą może uzyskać uczeń, który: 

*bez problemu rozumie polecenia nauczyciela 

*potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji, czy też sens różnorodnych 

tekstów i rozmów i przekształcić je w formę pisemną 

*zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania 

*posługuje się w miarę poprawnym językiem, wypowiadając się na tematy codzienne 

i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym 

*poprawnie stosuje złożone struktury i słownictwo w mowie i piśmie 

Ocenę dostateczną może uzyskać uczeń, który: 

*potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 

*potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, wydobyć z 

nich część potrzebnych informacji i przekształcić je w 



formę pisemną*na ogół używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, choć 

niewiele o charakterze złożonym/abstrakcyjnym 

*potrafi napisać zadanie zawierające proste struktury i słownictwo 

Ocenę dopuszczającą może uzyskać uczeń, który: 

*potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 

*potrafi sporadycznie zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, 

wydobyć z nich kilka kluczowych informacji i przekształcić je 

w formę pisemną 

*z trudnościami przekazuje wiadomość posługując się niedużą ilością struktur 

prostych w mowie i piśmie 

*dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa 

*z trudnościami omawia codzienne tematy, ale rzadko te o charakterze 

złożonym/abstrakcyjnym 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę 

dopuszczającą, czyli nie opanował podstawowej 

wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej a braki w 

wiadomościach 

i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę. Uczeń nie potrafi wykonać zadań o 

elementarnym stopniu trudności. 

Szczegółowe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej: 

-wypowiedź ustna: całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi; uboga treść i 

słownictwo; brak opanowania podstawowej leksyki; 

nieprawidłowe użycie struktur składniowych; rażące błędy językowe uniemożliwiające 

porozumiewanie się; brak płynności wypowiedzi; 

niepoprawna wymowa 

i intonacja, 

-wypowiedź pisemna: wypowiedź pozbawiona elementów określonych w poleceniu; 

znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, 

niezgodna z założoną formą; wypowiedź niespójna, nie na temat; uboga treść i 

słownictwo; częste powtórzenia; rażące błędy gramatyczne i 

leksykalne uniemożliwiające zrozumienie treści; liczne błędy ortograficzne 

i interpunkcyjne. 


