
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY 

Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH IV-VIII 

 

W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i 

realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. 

 O zakresie wymagań edukacyjnych i kryteriach oceniania nauczyciel informuje uczniów na pierwszej 

lekcji języka obcego. 

 

Ocenie podlegają: 

- odpowiedzi ustne ( - poprawność i zawartość merytoryczna - poprawność językowa i gramatyczna - 

poprawność wymowy - płynność wypowiedzi) 

- prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki, znajomość słówek, wypowiedzi pisemny wymagane na 

egzaminie np. mail, blog, notatka)  

- aktywność (na lekcji, konkursy językowe)  

- projekty  

– prace zespołowe na lekcji  

- zadania domowe 

- zadania dodatkowe ( pomysły zgłoszone przez uczniów, jako efekt samokształcenia np. przygotowanie 

inscenizacji, prezentacja własnej twórczości) 

 

PUNKTACJA W UJĘCIU PROCENTOWYM/ OCENA  

100 + zadanie dodatkowe- celujący  

100 – 95 bardzo dobry  

94 – 80 dobry  

79 – 55 dostateczny  

54 - 40 dopuszczający  

39 i mniej niedostateczny 

 

 

Nieprzygotowanie ( w tym brak zadania ,brak zeszytu, brak ćwiczeń) – 2 razy w semestrze, zgłaszane na 

początku lekcji, nie obejmuje sprawdzianu i zapowiedzianej kartkówki.  

 

 

Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisywane w dzienniku.  



Uczeń który był nieobecny na sprawdzianie/ poprawia ocenę, ustala z nauczycielem termin pisania 

testu/poprawy nie dłuższy niż 2 tygodnie.  

Kartkówki i odpowiedz ustna- zakres materiału z trzech ostatnich lekcji. 

Ocena poprawiona zapisywana jest w dzienniku, NIE zastępuje wcześniej otrzymanej oceny. 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

CELUJĄCA  

1)wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania, uczeń jest zawsze przygotowany, 

aktywny, chętnie wykonuje prace dodatkowe oraz spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

 

BARDZO DOBRA  

1) gramatyka i słownictwo:  

- potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami i budować spójne zdania,  

- stosuje szeroki zakres słownictwa,  

2) słuchanie:  

- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,  

- potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną,  

- z łatwością rozróżnia dźwięki oraz polecenia nauczyciela, 

3) mówienie:  

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości, mówi spójnie, bez wahania,  

- posługuje się poprawnym językiem, popełniając nieliczne błędy,  

- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli,  

- wypowiedzi ucznia są zrozumiałe,  

4) pisanie:   

- potrafi napisać zadanie pełnymi zdaniami,  

- pisze teksty i zdania odpowiedniej długości,  

- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

 

DOBRA  

1) gramatyka i słownictwo:  

- potrafi poprawnie operować większością prostych struktur i budować proste zdania  

- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania,  

2) słuchanie:  

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,  

- potrafi wydobyć większość kluczowych informacji i przekształcić je w formę pisemną,  

- potrafi rozróżnić dźwięki i zrozumieć polecenia nauczyciela,  

3) mówienie:  

- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości,  

- potrafi mówić spójnie, choć czasami się waha,  

- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy,  

- można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności,  

4) pisanie:  

- potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo,  

- pisze zdania na ogół dobrze zbudowane i spójne,  

- używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.  

 

DOSTATECZNA  

1) gramatyka i słownictwo:  



- potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami oraz budować niekiedy spójne zdania;  

- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zdania;  

2) słuchanie:  

- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;  

- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach;  

- potrafi rozróżnić większość dźwięków;  

- rozumie polecenia nauczyciela;  

3) mówienie:  

- czasem potrafi przekazać wiadomości;  

- potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem;  

- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;  

- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa;  

- ucznia można zazwyczaj zrozumieć;  

4) pisanie:  

- próbuje napisać zadanie zawierające proste zdania;  

- w zadaniu pisemnym robi zauważalne błędy 

 

DOPUSZCZAJĄCA  

1) gramatyka i słownictwo:  

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;  

- buduje zdania, ale przeważnie niespójne;  

- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa;  

2) słuchanie:  

- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;  

- potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji oraz niektóre dźwięki;  

- potrzebuje pomocy lub podpowiedzi przy rozumieniu poleceń;  

3) mówienie:  

- czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;  

- mówi z częstym wahaniem;  

- przy posługiwaniu się językiem popełnia wiele zauważalnych błędów;  

- trudno ucznia zrozumieć;  

4) pisanie:  

- ma trudności z napisaniem prostych zdań, w zdaniu pisemnym robi dużo istotnych błędów;  

 

NIEDOSTATECZNA  

- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;  

- nie zrozumieć sensu prostych tekstów, nie potrafi sam przekazać wiadomości oraz poprawnie pisać.  

 

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ze stwierdzonymi deficytami 

rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania edukacyjne, uwzględniając zalecenia zawarte w opinii 

pedagogicznej, psychologicznej.



 


