
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

OCENA NIEDOSTATECZNA: Otrzymuje ją uczeń, który nawet w minimalnym stopniu nie 

opanował materiału. Nie wykonywał zadań domowych, nie posiadał zeszytu, nie uczestniczył 

w zajęciach. Nie wykazał chęci poprawy i nie skorzystał z pomocy oferowanej przez 

nauczyciela.  

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Otrzymuje ją uczeń, który opanował w stopniu minimalnym 

wymagane umiejętności. Nie pracuje systematycznie. Często jest nieprzygotowany do zajęć i 

w nich nie uczestniczy. Nie odrabia prac domowych. Nie stosuje i nie zna reguł 

gramatycznych. Słabo opanował technikę czytania i zasady fonetyki. Nie uzupełnia ćwiczeń i 

zeszytu.  

OCENA DOSTATECZNA: Otrzymuje ją uczeń, który w stopniu średnim opanował 

umiejętności z przedmiotu. Nie zawsze chętnie uczestniczy w zajęciach i jest mało aktywny. 

Ma problem z układaniem wypowiedzi ustnych i wymaga pomocy od nauczyciela. Nie 

zawsze właściwie stosuje reguły gramatyczne. Nie zawsze poprawnie wymawia wyrazy.  

OCENA DOBRA: Uczeń, który w stopniu dobrym opanował umiejętności z przedmiotu, 

zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, najczęściej jest przygotowany do zajęć i odrabia 

prace domowe. Buduje spójne i logiczne, niezbyt urozmaicone wypowiedzi. Popełnia błędy 

językowe, jednak nie zakłócają one komunikacji. Ma poprawną wymowę.  

OCENA BARDZO DOBRA: Uczeń, który w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętności 

z przedmiotu, buduje samodzielne wypowiedzi ustne na wybrane tematy, stosując 

zróżnicowane słownictwo i poprawną gramatykę. Starannie i pilnie wykonuje ćwiczenia, jest 

zawsze przygotowany do zajęć. Ma prawidłową wymowę. Aktywnie bierze udział w 

zajęciach.  

OCENA CELUJĄCA: Uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z 

języka angielskiego określone programem nauczania. Z łatwością i płynnie wypowiada się na 

wybrane tematy stosując bogate słownictwo. Prawidłowo stosuje poznaną gramatykę. 

Cechuje go prawidłowa wymowa i intonacja. rozwiązuje zadania wykraczające poza program 

nauczania, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią). 

 

Wymagania w klasie VI z przedmiotu język angielski  

Uczeń potrafi/powinien:  

1. Stosować słownictwo w zakresie następujących tematów:  

· nazwy kontynentów  

· podróżowanie, środki transportu  

· świat przyrody  



· zakupy i usługi, rodzaje sklepów i produktów  

· miejsca w mieście, zakupy  

· zdrowie  

· emocje i uczucia  

· zwyczaje  

· podróże  

· typy wakacji  

· kultura, święta i obrzędy  

· sport  

· człowiek  

· szkoła  

· dom  

· życie towarzyskie i rodzinne  

· praca  

· żywienie  

2. Budować zdania w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect  

3. Znać nieregularne formy czasowników  

4. Stopniować przymiotniki i przysłówki  

5. Używać konstrukcji to be going to i Future Simple  

6. Używać określeń some, any, much, many z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi  

7. Znać czasowniki modalne: can, could, must, should  

8. Stosować imiesłów czynny  

9. Znać sposoby posiadania i wyrażania przynależności  

10. Tworzyć przysłówki od przymiotników  

11. Stosować konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne  



12. Tworzyć zdania współrzędnie złożone  

13. Tworzyć zdania podrzędnie złożone  

14. Rozumieć wypowiedzi ustne i pisemne  

15. Tworzyć wypowiedzi pisemne i ustne  

16. Pracować w grupie  

17. Wykorzystać swoją wiedzę w praktyce  

18. Korzystać ze źródeł informacji w języku obcym.  

19. Obszary podlegające ocenie:  

• Testy 

• Odpowiedzi ustne 

• Kartkówki 

• Sprawności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie  

• Projekty 

• Aktywność  

• Zadanie domowe  

• Praca na lekcji  

• Quizlet  

• Konkursy 

 

20. Testy i kartkówki są oceniane zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i jeśli 

są zapowiedziane, są jednocześnie obowiązkowe. W sytuacji ewentualnej nieobecności ucznia 

w szkole podczas testu lub kartkówki, uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem, tuż po 

powrocie do szkoły, następny termin napisania kartkówki lub testu. Jeśli tak się nie stanie, w 

miejsce oznaczone znakiem „X” (który będzie oznaczał, że uczeń nie pisał danej kartkówki 

lub testu) pojawi się ocena niedostateczna. 

21. Uczeń może zgłosić 3 nieprzygotowania do zajęć, przy czym trzecie i każde następne 

nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną. Za nieprzygotowanie do zajęć uważa się 

brak zadania domowego oraz brak ćwiczeń lub książki. 

22. Aktywność uczniów oceniana jest na każdej lekcji, za co można uzyskać plusy i minusy. 5 

plusów oznacza ocenę bdb za aktywność, natomiast 3 minusy oznaczają ocenę ndst za pracę 

na lekcji. 

 


