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Ocenie poddawane są następujące sprawności językowe ucznia: 

- słuchanie (rozumienie wypowiedzi ze słuchu), 

- czytanie (rozumienie wypowiedzi pisemnej), 

- pisanie (tworzenie i przetwarzanie wypowiedzi pisemnej), 
- mówienie (tworzenie wypowiedzi ustnych i reagowanie na wypowiedzi innych osób), 

- znajomość słownictwa oraz struktur gramatycznych. 

 

Wiedza ucznia sprawdzana jest przy pomocy prac klasowych, kartkówek (z 3 ostatnich tematów) i odpowiedzi 

ustnych. Systematycznie sprawdzane są zadania domowe i zeszyty ćwiczeń. Ocenie podlega również praca w 

grupach, aktywność na lekcjach i wykonywanie prac nadobowiązkowych. Zasady oceniania są zgodne z 

wytycznymi Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (dostępny na stronie internetowej szkoły). 

  

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń potrafi:     

- nazywać ubrania, miesiące, pory roku, strony świata, budynki w mieście, rodzaje jedzenia i rozrywki, 
- zapytać o cenę, 

- odpowiedzieć na kilka prostych pytań o sobie, 

- ułożyć proste zdania w czasie Present Simple i Present Continuous, 

- odmienić czasownik „to be” w czasie przeszłym, tworzy formy przeszłe, czasowników regularnych, zna kilka 

czasowników nieregularnych, 

- stopniuje przymiotniki. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

Uczeń potrafi również: 

- odczytać datę, opisywać ludzi, określać położenie budynków lub przedmiotów  

- powiedzieć kilka prostych zdań o sobie, 
- tworzy pytania i przeczenia z „was” i „were”, 

- tworzy pytania i przeczenia w czasie Present Simple i Present Continuous, 

- zna najważniejsze czasowniki nieregularne, 

- stopniuje przymiotniki nieregularne. 

 

OCENA DOBRA 

Uczeń potrafi również: 

-odczytać liczebniki porządkowe i ceny, 

-przeprowadzić dialog w sklepie, zaproponować wyjście i ustalić szczegóły, mówić o swojej przyszłości, opisać 

dzień w czasie przeszłym, powiedzieć co robi w różnych miesiącach w ciągu roku,  

- zna słownictwo związane z tradycjami krajów anglojęzycznych (Christmas, Halloween), 

- używa „going to” dla wyrażenia swoich zamiarów, 
- zna czasy Past Continuous i Future Simple, 

- tworzy przysłówki, odróżnia je od przymiotników. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń potrafi również: 

- opowiadać o sobie, rodzinie, swoim pokoju, zwierzęciu, tradycjach świątecznych (Christmas, Halloween), 

- zna dwie formy wszystkich poznanych czasowników nieregularnych, 

- stosuje czas Present Continuous dla wyrażenia przyszłych planów, 

- prawidłowo używa poznanych zwrotów, konstrukcji i czasów,  

- ma prawidłową wymowę. 

 
OCENA CELUJĄCA 

Uczeń również: 

- samodzielnie posługuje się wiedzą, wykorzystuje ją do rozwiązywania problemów teoretycznych i 

praktycznych, 

- angażuje się w prace pozalekcyjne, np. udział w projektach, konkursach, dodatkowych zajęciach z języka 

angielskiego. 


