
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego 

 

 

Ocena celująca: Uczeń 

 spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry, 

 bez trudu rozumie globalnie i szczegółowo przedstawione mu teksty słuchane 

wypowiadane przez rodzimych użytkowników języka lub nauczyciela oraz teksty 

pisane, dotyczące sytuacji życia codziennego, 

  potrafi domyślać się z kontekstu znaczenia nieznanych słów,  

 rozumie sens wypowiedzi w różnych warunkach odbioru, 

 tworzy wypowiedzi ustne i pisemne wyróżniające się w jednym lub kilku zakresach 

(np. wyjątkowe bogactwo leksyki, spontaniczna i naturalna wypowiedź, ciekawe 

ujęcie tematu, biegła znajomość struktur gramatycznych), 

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

 

Ocena bardzo dobra: Uczeń 

 bez trudu rozumie ogólnie przedstawione mu teksty słuchane i pisane, 

 sprawnie znajduje w nich potrzebne informacje, 

 w pełni rozumie instrukcje nauczyciela formułowane w języku niemieckim 

 i prawidłowo na nie reaguje, 

 samodzielnie tworzy wypowiedź ustną i pisemną, która zawiera bogate słownictwo 

 i frazeologię, pozwalające na przekazanie wszystkich wymaganych informacji, 

 współtworzy niczym nie zakłóconą komunikację, 

 spontanicznie i naturalnie reaguje w sytuacjach dnia codziennego, 

 dopuszczalne są nieliczne drobne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócające 

komunikacji, 

 systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

 szczególnie wyróżnia się aktywnością na lekcji, 

 wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych  

w sytuacjach nietypowych /problemowych/. 

 

Ocena dobra: Uczeń 

 rozumie ogólnie większość prostych tekstów słuchanych i pisanych, 

 znajduje większość potrzebnych informacji szczegółowych w tych tekstach, 

 rozumie większość prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje, 

 tworzy wypowiedź pisemną i ustną zgodną z tematem, zawierającą wyrażenia 

odpowiednie do przekazania większości wymaganych informacji, którą cechuje dobry 

poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, 

 tworzy płynną wypowiedź ustną przy pewnej pomocy nauczyciela, 

 popełnia niewielką ilość błędów gramatycznych i ortograficznych, które na zakłócają 

zrozumienia tekstu, 

 systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

 wyróżnia się aktywnością na lekcji, 

 wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych  

w sytuacjach typowych.  



 

Ocena dostateczna: Uczeń 

 rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów słuchanych i pisanych, 

 znajduje w nich dużą część potrzebnych informacji szczegółowych, 

 rozumie dużą część prostych instrukcji nauczyciela formułowanych w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje, 

 tworzy wypowiedź ustną i pisemną, którą cechuje podstawowy poziom znajomości 

słownictwa i struktur językowych, zawierającą niektóre, odpowiednie wyrażenia 

pozwalające na przekazanie zasadniczej części wymaganych informacji, 

 w znacznej części samodzielnie tworzy wypowiedzi ustne i pisemne, poszerzenie ich 

wymaga jednak pomocy nauczyciela (treść dość bogata, wypowiedź zgodna z 

tematem, zawiera zasadniczą część wymaganych informacji), 

 umie poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego, 

 popełnia błędy językowe o charakterze przeoczeń, świadczące o niepełnym 

opanowaniu niektórych struktur, 

 stosuje liczne powtórzenia leksykalne i mało urozmaicone struktury gramatyczne, 

 prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy, 

 odznacza się pewną aktywnością na lekcji, 

 zapamiętał i zrozumiał wiadomości z zakresu wymagań podstawowych, a tym samym 

opanował umiejętności niezbędne w dalszej edukacji językowej. 

 

Ocena dopuszczająca: Uczeń 

 znajduje tylko nieliczne potrzebne informacje szczegółowe w tekście słuchanym  

i pisanym, 

 rozumie ogólny sens tylko niewielkiej części tych tekstów, 

 rozumie tylko nieliczne proste instrukcje nauczyciela formułowane w języku 

niemieckim i prawidłowo na nie reaguje, 

 tworzy wypowiedzi ustne i pisemne zawierające ubogie słownictwo i bardzo proste 

struktury językowe pozwalające na przekazanie tylko nielicznych wymaganych 

informacji, 

 tworzy wypowiedź płynną jedynie we fragmentach i wyłącznie dzięki pomocy 

nauczyciela, 

 popełnia liczne błędy w wymowie i intonacji, 

 współtworzy komunikację w wąskim zakresie, 

 prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy, 

 zapamiętał wiadomości z zakresu wymagań podstawowych i opanował elementarne 

umiejętności. 

 

 

Ocena niedostateczna: Uczeń 

 nie rozumie ogólnego sensu słuchanych i pisanych tekstów, pytań i poleceń, 

 nie potrafi zareagować słownie ani pisemnie w sytuacjach życia codziennego 

omawianych na zajęciach, 

 nie zna podstawowego słownictwa ani podstawowych struktur gramatycznych, 

 wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, 

 nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego, 

 nie zapamiętał wiadomości i nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie 

umożliwiającym kontynuację nauki języka na poziomie programowo wyższym. 

 


