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Obowiązujące wyposażenie na każdych zajęciach 
 
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń,  zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, kredki, 
nożyczki, klej. 

Metody i formy sprawdzania osiągnięć uczniów w klasach IV 

● Diagnoza umiejętności uczniów 
● Testy przedmiotowe (po każdym rozdziale), zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem 
● Kartkówki (co najmniej jedna w rozdziale, niezapowiedziana, zakres 

materiału: 3 ostatnie lekcje) 
● Odpowiedź ustna (co najmniej 2 razy w semestrze) 
● Zadania domowe 
● Samodzielna praca na lekcji  
● Praca w parach i grupach 
● Słuchanie 
● Czytanie 
● Recytacja 
● Głośne czytanie 
● Spelling  
● Projekty związane z kulturą krajów anglojęzycznych 
● Przygotowanie do lekcji 
● Aktywność na lekcji 
● Udział w konkursach 

 
 

Przygotowanie do zajęć i praca na lekcji 
 

● Uczeń jest zobowiązany do przygotowania się do każdej lekcji,         
sprawdzenie wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji może mieć          
formę odpowiedzi ustnej lub kilkunastominutowej kartkówki. Uzyskana       
przez ucznia ocena nie podlega poprawie. Kartkówka nie musi być          
zapowiedziana.  

● Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia 
nieprzygotowania do zajęć, czyli: braku zadania domowego, braku zeszytu 



/ podręcznika / zeszytu ćwiczeń, nieprzygotowania do odpowiedzi / 
kartkówki 

● Każde nieprzygotowanie musi być zgłoszone na początku lekcji, inaczej 
nie będzie uznane 

● Po wykorzystaniu określonego powyżej limitu uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną za każde kolejne nieprzygotowanie 

● Aktywny udział w lekcji może być oceniony na „+”. Za każde pięć plusów 
uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Adekwatnie za każde pięć minusów 
uczeń dostaje ocenę niedostateczną. 

● Uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za udział  i zajęcie 
miejsc w konkursach języka angielskiego i prace nadobowiązkowe 
wykraczające poza program nauczania 

● Ocena semestralna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen 
cząstkowych. Pod uwagę brane jest również zaangażowanie i stosunek 
ucznia do przedmiotu w ciągu całego roku szkolnego. 

●  W przypadku nieobecności ucznia na lekcji: 
o uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na najbliższe zajęcia,        

jeżeli był nieobecny na jednej godzinie lekcyjnej 
o nie ocenia się uczniów na pierwszych zajęciach, po co najmniej 3 -            

dniowej nieobecności w szkole, uczeń ustala z nauczycielem termin         
uzupełnienia materiału  

 
 

Zasady poprawiania ocen: 
 

● Testy z każdego rozdziału są obowiązkowe, mają formę pisemną i są 
zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

● jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać testu z całą klasą, to             
musi uczynić to po powrocie do szkoły w wyznaczonym przez nauczyciela           
terminie w przeciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły.. Po           
tym terminie ocena 0 zmieniona zostaje na niedostateczną. 

● istnieje również możliwość poprawy testu w wyznaczonym przez 
nauczyciela terminie (poprawie podlegają oceny dostateczne i niższe) 

● Oceny z zadań domowych, kartkówek, odpowiedzi ustnych i 
nieprzygotowania nie podlegają poprawie 

●  
 
Kryteria ocen testów i kartkówek 
 

● Testy i kartkówki oceniane są w oparciu o punktację ustaloną przez 
nauczyciela według  wzoru: 
100 % -   96%   -  celujący; 
95%  - 87%   -  bardzo dobry  
86%  -  75%   -  dobry 
74%  -   50%  - dostateczny 
49%  -   30%  -  dopuszczający  
29%  -    0%   -  niedostateczny  

  



  
 

Ocena śródroczna i końcoworoczna 
 

● Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów 
poprawkowych i zaliczeniowych – ocena końcowa jest podsumowaniem 
pracy ucznia w semestrze 

● Jeżeli przewidywaną oceną końcową jest niedostateczna, uczeń oraz 
rodzice (przez wychowawcę) zostają o niej poinformowani na piśmie 4 
tygodnie przed radą klasyfikacyjną 

 
 
 
Obszary aktywności podlegające ocenie: 
 

a. Znajomość środków językowych 
● uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 
umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych 

 
 

b. Rozumienie wypowiedzi ustnych 
● uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne; 
● reaguje na polecenia; 
● określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi; 
● określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 
● określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, 

uczestników); 
● znajduje w wypowiedzi określone informacje; 

 
 

c. Tworzenie wypowiedzi ustnych (mówienie) 
● uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne; 
● opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
● opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z 

teraźniejszości; 
● przedstawia fakty z teraźniejszości; 
● opisuje upodobania; 
● wyraża uczucia i emocje; 

 
 

d. Rozumienie wypowiedzi pisemnych (czytanie ze zrozumieniem) 
● uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne 
● reaguje na polecenia; 
● określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi; 
● określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi; 
● określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, 

uczestników); 



● znajduje w wypowiedzi określone informacje; 
 

 
e. Tworzenie wypowiedzi pisemnych (pisanie): 
● uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne  
● opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska; 
● opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z teraźniejszości; 
● przedstawia fakty z teraźniejszości; 
● opisuje upodobania; 
● wyraża uczucia i emocje; 

 
 
 

f. Reagowanie na wypowiedzi: 
● uczeń reaguje ustnie i pisemnie w typowych sytuacjach 
● uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie, rozpoczyna, prowadzi i kończy 

konwersację 
● uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

 
 

g. Wymowa 
● uczeń prawidłowo artykułuje dźwięki występujące w języku angielskim 
● prawidłowo głośno odczytuje tekst 
● poprawnie stosuje akcent wyrazowy i zdaniowy, intonacji 
● literuje poprawnie  

 
 

h. Wiedza o krajach anglojęzycznych 
● uczeń posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach 

społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o 
kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i 
globalnego; 

● uczeń posiada świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz 
wrażliwość międzykulturową. 
 

 
 
Wymagania na poszczególne oceny: 
 
 

OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

Celująca  
6 

 
Uczeń dysponuje wiedzą wykraczającą poza program szkolny, 
umiejętności zdobyte na lekcjach potrafi wykorzystać w nowy i 
nietypowy sposób; uczestniczy w konkursach przedmiotowych 
szkolnych i/lub pozaszkolnych 
 



Bardzo 
dobra  

5 

 
Uczeń ma bogaty zasób słownictwa, które używa prawidłowo w 
mowie i piśmie.  
Potrafi budować spójne zdania, poprawnie pisze krótkie teksty.  
Zna struktury gramatyczne i poprawnie je wykorzystuje.  
Rozumie słyszane i czytane wypowiedzi i potrafi przekazać 
informacje w nich zawarte 
Współpracuje z innymi uczniami 
Jest aktywny podczas lekcji 
Czynnie pracuje podczas lekcji 
Systematycznie wykonuje zadania domowe 
 

Dobra  
4 

 
Uczeń dysponuje znaczną ilością słownictwa, co pozwala mu na 
wypowiadanie się na każdy temat. 
Umie budować zrozumiałe zdania ustnie i pisemnie.  
Poprawnie stosuje większość struktur gramatycznych.  
Potrafi wybrać potrzebne informacje ze słyszanych i przeczytanych 
wypowiedzi 
Jest aktywny podczas lekcji 
Czynnie pracuje podczas lekcji 
Systematycznie wykonuje zadania domowe 
 

Dostateczna 
3 

 
Uczeń zna co najmniej połowę słownictwa omawianego podczas 
zajęć.  
Większość słów potrafi poprawnie wymówić i zapisać.  
Zna podstawowe struktury gramatyczne i często potrafi je zastosować 
w zdaniu.  
Rozumie ogólny sens słyszanych wypowiedzi. 
Jego udział w lekcji jest bierny. 
Wykonuje zadania domowe - nie otrzymał więcej niż 5 ocen 
niedostatecznych za brak przygotowania do lekcji 
 

 
Dopuszczają

ca 
2 

 
Uczeń zna niewielką ilość słów, część z nich potrafi poprawnie 
wymówić i zapisać.  
Czasami potrafi zbudować krótkie, bardzo proste zdanie.  
Rozumie, czego dotyczy słyszana wypowiedź.  
Rozumie rutynowe polecenia nauczyciela wydawane w klasie 
Jego udział w lekcji jest bierny 
Miewa braki w wykonywaniu zadań domowych 

 


