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Podstawa prawna: 

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 

256, poz. 2572). 

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                                   

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4 poz. 17). 

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 

Nr 83 poz.562, z późn. zm.) 

4.      Statut Szkoły 

 

I. CELE KSZTAŁCENIA 

 

Podstawowym celem kształcenia jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym w mowie         

i w piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez uczniów różnych celów 

komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym 

celem dydaktycznym. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych 

wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli,               

w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie 

opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne                         

i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 
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IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym                               

w wymaganiach szczegółowych. 

 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym  w wymaganiach 

szczegółowych. 

(Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., z późniejszymi zmianami w 2014r.) 

 

II. WYBRANE PROGRAMY I PODRĘCZNIKI 

 

Nauczanie języka angielskiego w klasie IV, V i VI w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli odbywa się według Programu Nauczania 

Języka Angielskiego, Kurs dla klas 4–6 szkoły podstawowej, opracowanego przez Melanie Ellis   

i Annę Rak. Program ten opracowano w oparciu o podstawy programowe zatwierdzone 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół. 

U podstaw programu leży przeświadczenie, że podmiotem procesu nauczania jest uczeń. 

Zadaniem nauczyciela jest pomaganie uczniom w odkryciu najbardziej efektywnych technik 

uczenia się oraz wspieranie każdego ucznia w próbach wykorzystania własnych możliwości. 

Treści zawarte w  programie kontynuują i rozszerzają obszary tematyczne wprowadzone                

w I etapie edukacyjnym. Program opiera się więc na fundamencie tego, co dzieci już poznały        

i w ten sposób pomaga im nabrać większej pewności siebie w używaniu języka obcego.  

Uczniowie kl. IV korzystają z podręcznika i zeszytu ćwiczeń:  “Steps in English 1” autorstwa: 

T. Falla, P. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak, M.Szpotowicz, wydawnictwo Oxford 

University Press, numer dopuszczenia MEN: 302/1/2010. 

 

Uczniowie kl. V korzystają z podręcznika i zeszytu ćwiczeń:  “Steps in English 2” autorstwa: 

T. Falla, P. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak, M. Szpotowicz, wydawnictwo Oxford 

University Press, numer dopuszczenia MEN: 302/2/2011. 
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Uczniowie kl. VI korzystają z podręcznika i zeszytu ćwiczeń:  “Steps in English 3” autorstwa: 

T. Falla, P. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak, wydawnictwo Oxford University Press, 

numer dopuszczenia MEN: 302/3/2011. 

 

 

III. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 

1. Słownictwo 

a) umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, 

b) odpowiedni dobór słownictwa, 

c) odpowiedni zakres słownictwa. 

 

2. Gramatyka 

a) poprawność, 

b) podstawowe struktury, 

c) formy pytające i przeczenia, 

d) czasy, 

e) szyk wyrazów. 

 

3. Rozumienie ze słuchu 

a) zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych materiałów, 

b) wydobywanie informacji, 

c) rozpoznawanie kontekstu, 

d) rozpoznawanie najważniejszych myśli, 

e) rozpoznawanie uczuć mówiącego. 

 

4. Mówienie 

a) umiejętność współpracy, 

b) wymienianie informacji o sobie, 

c) poprawność, 

d) płynność, 

e) komunikacje interaktywna, 

f) zdolności negocjacyjne, 

g) wymowa: dźwięki oraz akcent, rytm, intonacje, 

h) zasób struktur i słownictwa, 

i) umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych. 



5 

 

 

5. Czytanie 

a) rozpoznawanie najważniejszych informacji, 

b) rozpoznawanie istotnych informacji, 

c) rozumienie przesłania / znaczenia napisanego tekstu. 

 

6. Pisanie 

a) zdolność przekazywania informacji, 

b) zdolność przekazywania informacji o sobie, 

c) zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń, 

d) poprawność, 

e) podporządkowanie myśli i pomysłów, 

f) pisownia. 

 

7. Inne umiejętności 

a) korzystanie ze słowników dwujęzycznych, 

b) korzystanie z lektur uproszczonych, 

c) tworzenie projektów (prac plastyczno - językowych). 

 

IV. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

1. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia: 

a) prace klasowe (testy wiadomości),  

b) kartkówki, 

c) odpowiedzi ustne (dialogi), 

d) czytanie, 

e) prace domowe, 

f) aktywność na lekcji, 

g) projekty indywidualne, 

h) projekty grupowe (praca w grupie), 

i) samodzielna praca ze słownikiem, wykonywanie dodatkowych zadań, 

j) zeszyt przedmiotowy, 

k) zeszyt ćwiczeń, 

l) udział w konkursie. 
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2. Częstotliwość oceniania: 

 

Formy aktywności Częstotliwość oceniania 

 

praca klasowa (test wiadomości) minimum 3 w semestrze 

odpowiedź ustna minimum 1 w semestrze 

praca domowa minimum 2 w semestrze 

czytanie minimum 1 w semestrze 

zeszyt przedmiotowy minimum 1 w semestrze 

 

1) wypowiedzi pisemne: 

a) praca klasowa, test – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana  

w dzienniku i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace klasowe powinny być 

ocenione i omówione w terminie tygodnia (a najpóźniej dwóch tygodni) po ich 

przeprowadzeniu. 

b) kartkówka – niezapowiedziana lub zapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 do 3 

ostatnich jednostek lekcyjnych, 

c) prace domowe ucznia – podlegające sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia, 

brak pracy domowej jest odnotowywany w zeszycie przedmiotowym ucznia lub zeszycie 

ćwiczeń oraz w dzienniku elektronicznym (-5 punktów). Pod uwagą nauczyciela wymagany jest 

podpis rodzica. Uczeń ma obowiązek nadrobienia zaległości.  

2) wypowiedzi ustne: 

a) odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji, 

b) odgrywane dialogi, 

c) aktywność na lekcji. 

 

3. Sposoby oceniania: 

- stopień, 

- pochwała, 

- ocena opisowa. 

         4. Skala ocen, punktacja: 

- ocena celująca – 6   100% i zadania dodatkowe 

- ocena bardzo dobra – 5, 90 – 100% 

- ocena dobra – 4, 75 – 89% 

- ocena dostateczna – 3, 50 –74%\ 

- ocena dopuszczająca – 2, 30 - 49 % 

- ocena niedostateczna – 1. 0 – 29 % 
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5. Ocena semestralna / końcowa. 

Na ocenę semestralną składają się oceny z gramatyki, słownictwa, słuchania, czytania, 

mówienia, aktywności, zadań domowych, zeszytów i projektów.  

Podstawą do wystawienia oceny semestralnej (końcowej) jest średnia ważona uzyskanych ocen 

cząstkowych. Przy ustalaniu oceny semestralnej lub końcowej nauczyciel uwzględnia także 

systematyczność pracy oraz możliwości intelektualne ucznia. 

 Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę. 

Formy aktywności  Waga oceny 

1.  Praca domowa 1 

2.  Praca w grupach 1 

3.  Aktywność na lekcji (oraz jej brak) 1 

4.  Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 1 

5.  Osiągnięcia w konkursach ( etap szkolny ) 1 

6. Zadanie dodatkowe 1 

7.  Praca na lekcji 2 

8.  Odpowiedź ustna 2 

9. Czytanie 2 

10. Osiągnięcia w konkursach ( etap rejonowy ) 3 

11. Kartkówka 2, 3 

12. Praca klasowa 4 

13. Sprawdzian z całego działu 4 

14. Test z całego działu 4 

15. Test kompetencji, test semestralny, sprawdzian 

diagnozujący 
4 

16. Osiągnięcia w konkursach ( etap wojewódzki ) 4 

17.  Samodzielne wypracowanie 4 

 Zależność oceny okresowej od średniej ważonej: 

  

  

 

 

 

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych  z obu 

semestrów zgodnie z powyższą tabelą. 

nazwa oceny  ocena  średnia ważona  
 

 

celujący 6 5,51 do 6,00 
 

bardzo dobry 5 4,51 do 5,50 
 

dobry 4 3,51 do 4,50 
 

dostateczny 3 2,51 do 3,50 
 

dopuszczający 2 1,51 do 2,50 
 

niedostateczny 1 1,00 do 1,50 
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V. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 

- opanował materiał danej klasy na ocenę bardzo dobrą, biegle opanował umiejętności czytania, 

pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym                   

w programie nauczania danej klasy);  

- jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp., starannie prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, regularnie odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w zajęciach; 

- potrafi w sposób samodzielny i twórczy formułować wypowiedzi ustne i pisemne,                     

z wykorzystaniem wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa wykraczających poza zakres 

nauczania danej klasy; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje 

się zdobytymi wiadomościami w celu rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych               

z zakresu programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nowatorskie, a także 

rozwiązuje problemy wykraczające poza program nauczania danej klasy (np. uczeń wykonuje 

określoną liczbę pisemnych zadań dodatkowych, czyta zaakceptowaną przez nauczyciela lekturę 

i wykazuje się znajomością tej lektury) ; 

- reaguje na ustne komunikaty w języku angielskim, które nie były uprzednio zaplanowane                   

i nie są opisane w podręczniku; samodzielnie udziela odpowiedzi poprawnej pod względem 

merytorycznym i gramatycznym; 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych  lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia. 

 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie; 

- biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku 

angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy); 

- potrafi samodzielnie formułować wypowiedzi ustne i pisemne z wykorzystaniem wiadomości             

z dziedziny gramatyki i słownictwa z zakresu określonego przez program nauczania danej klasy; 

- jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp., starannie prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, regularnie odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w zajęciach; 

- reaguje na ustne komunikaty w języku angielskim, samodzielnie udziela odpowiedzi 

prawidłowej pod względem merytorycznym i gramatycznym; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania oraz potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 
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3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie,                       

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym; 

- nie do końca biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia                       

ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym programem nauczania w danej klasie); 

- wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgodnie z podanym modelem; 

- nie jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek, nie zawsze odrabia 

zadania domowe; 

- stara się brać aktywny udział w zajęciach. 

 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który 

 

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie                         

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym                            

oraz rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; 

- nie opanował w sposób biegły umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia                         

ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym programem nauczania w danej klasie); 

- ma trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet jeśli korzysta przy tym 

z wypowiedzi modelowych; 

- reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty słowne z pomocą nauczyciela; 

- jest często nieprzygotowany do zajęć, często nie odrabia zadań domowych, ma braki jeśli chodzi 

o prowadzenie zeszytu przedmiotowego, jest mało aktywny na zajęciach. 

 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który 

 

- ma braki w opanowaniu minimum programowego, które nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności z języka angielskiego w ciągu dalszej 

nauki; potrafi rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne – typowe, o niewielkim stopniu 

trudności; 

- ma braki, jeśli chodzi o umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu  

w języku angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy); 

- ma duże trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta                  

z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela; 

- reaguje w sposób prawidłowy tylko na najprostsze komunikaty słowne; 
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- jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć, bardzo często nie odrabia zadań domowych, zeszyt 

przedmiotowy prowadzi nieregularnie i niestarannie, przeważnie nie jest aktywny                                

na zajęciach. 

 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który 

 

- nie opanował wiadomości i umiejętności językowych określonych w minimum programowym; 

braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu, a poza tym nie jest w stanie rozwiązać problemów o elementarnym stopniu trudności; 

- nie opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku 

angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy); 

- nie potrafi formułować wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z wypowiedzi 

modelowej i pomocy nauczyciela; 

- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi korzystać                  

z podręcznika. 

 

VI. SPOSOBY POPRAWY UZYSKIWANYCH WYNIKÓW 

 

1. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej otrzymanej                   

w wyniku pracy klasowej i innych prac pisemnych w terminie nieprzekraczającym tygodnia           

od chwili ocenienia i omówienia.  

2. Uczeń ma możliwość poprawienia innej oceny  z pracy klasowej raz w semestrze. 

         3. Stopień uzyskany podczas poprawy prac pisemnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok     

pierwszego stopnia. Ocena z poprawy ma taką samą wagę jak ocena poprawiana. Oceną 

ostateczną  jest średnia ważona dwóch otrzymanych ocen. 

4. Uczeń nieobecny w ustalonym dniu poprawy powinien napisać pracę klasową w terminie 

dwóch tygodni. Formę i sposób poprawy pracy klasowej określa nauczyciel języka angielskiego. 

 

VII. DODATKOWE ZADANIA PODLEGAJĄCE OCENIE 

 

Uczeń ma możliwość zdobycia ocen za wykonanie dodatkowych zadań (1-2 w semestrze). 

Tematykę pracy wyznacza nauczyciel przedmiotu bądź wybiera ją sam uczeń. 
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VIII. WARUNKI NADROBIENIA BRAKÓW WYNIKŁYCH Z PRZYCZYN LOSOWYCH 

 

Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach 

lekcyjnych, pracach domowych lub wypracowaniach. W przypadku dłuższej niż tydzień 

nieobecności, termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem, nie może on jednak 

przekroczyć 2 tygodni. 

 

IX. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UCZNIOWI W PROCESIE OCENIANIA 

 

1. Uczeń powinien być informowany o swoich ocenach na bieżąco i systematycznie. 

2. Przewidywaną ocenę śródroczną i końcową nauczyciel podaje uczniowi na dwa tygodnie przed 

radą klasyfikacyjną. 

3. O przewidywanych ocenach niedostatecznych nauczyciel zobowiązany jest poinformować 

ucznia na cztery tygodnie przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym. Nauczyciel 

prowadzący przedmiot wystawia przewidywaną ocenę niedostateczną w dzienniku 

elektronicznym. 

Wychowawca klasy przekazuje rodzicowi (prawnemu opiekunowi) pisemną informację 

o przewidywanych ocenach niedostatecznych na trzy tygodnie przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym. Wychowawca może również poinformować rodzica drogą elektroniczną. 

4. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WZO. 

5. Nauczyciel na podstawie opinii publicznej (lub niepublicznej) poradni psychologiczno –

pedagogicznej, w tym publicznej (lub niepublicznej) poradni specjalistycznej, dostosowuje 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,                

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom na poszczególne stopnie szkolne. 

1) Uczeń, który ma dostosowane wymagania z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii może 

zrobić więcej błędów w pracy pisemnej, zatem nauczyciel nie bierze pod uwagę błędów 

ortograficznych i graficznych oceniając prace pisemne. W razie możliwości uczeń              

z dostosowaniem wymaganiami może odpowiadać ustnie zamiast pisać kartkówki ze słówek. 

2)  Odnośnie oceny za czytanie ze zrozumieniem: tłumaczenie i odpowiedzi na pytania wynikają 

z posiadanej wiedzy, zatem uczeń również ten z dysfunkcjami, będzie oceniany wg kryteriów. 

Uczeń z obniżonymi wymaganiami może nie być jedynie proszony o czytanie głośne na forum 

klasy. 
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3)  Jeżeli w opinii z poradni jest zapis o wydłużeniu czasu pisania prac pisemnych uczeń              

o obniżonych wymaganiach może skorzystać z takiego prawa i mieć czas dłuższy o 10%. 

4) Inne zasady dotyczące oceniania uczniów z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej               

o obniżeniu kryteriów oceniania: 

a) prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, wypracowania itp. dostosowane są do możliwości 

intelektualnych ucznia, w związku z czym oceniane są wg przyjętej skali ocen; 

b) uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń                        

oraz odrabiania zadań domowych; 

c) zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń podlega ocenie; 

d) w przypadku kartkówek i odpowiedzi ustnych ze słówek uczeń przygotowuje się z mniejszej 

ilości słówek wyznaczonych przez nauczyciela; 

e) uczeń może być oceniany z głośnego czytania wybranych czytanek; 

f) uczeń wykonuje prace pisemne (wypracowania) na tematy dostosowane do jego umiejętności;  

g) uczeń jest zobowiązany dotrzymywać wszelkich terminów jak reszta klasy. 

 

X. METODY SAMOKONTROLI I SAMOOCENY UCZNIA 

Uczeń dokonuje samokontroli i samooceny poprzez wykonywanie zadań umieszczonych                      

w podręczniku i ćwiczeniu zawierających materiał z danego rozdziału lub bloku materiału 

(arkusze samooceny). Uczeń decyduje, w jakim stopniu go opanował. 

 

XI. SPOSOBY SAMOEWALUACJI PRACY NAUCZYCIELA 

Ewaluacja zasad oceniania dla języka angielskiego będzie oparta głównie na podstawie własnych 

obserwacji dokonywanych i konsultowanych przez nauczyciela języka angielskiego jak również   

w oparciu o ewentualne sugestie ze strony uczniów i rodziców.  

 

XII. SPOSOBY POWIADAMIANIA UCZNIA I RODZICÓW O WYNIKACH. 

1. Uczniowie są informowani o uzyskanych ocenach na bieżąco. Rodzice informowani są                     

o osiągnięciach uczniów poprzez: 

a) wpisy do zeszytów przedmiotowych lub zeszytów ćwiczeń,  

b) spotkania klasowe z wychowawcami, 

c) informowanie pisemne o przewidywanych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed 

klasyfikacją, 

d) wpisy w dzienniku elektronicznym. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnianie do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).  
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XIII. OCZEKIWANE POZIOMY OSIĄGNIĘĆ NA KONIEC II ETAPU 

EDUKACYJNEGO 

 

1. Koniec etapu II (szkoła podstawowa) poziom ponadpodstawowy 

 

Znajomość środków językowych  

Uczeń potrafi: 

• dobrze opanować podstawowe struktury odnoszące się do teraźniejszości, przeszłości                    

i przyszłości, formy twierdzące i przeczące, w ćwiczeniach kontrolowanych, choć popełnia liczne 

błędy podczas rozmowy; 

• budować pytania i przeczenia we wszystkich znanych czasach, w ćwiczeniach kontrolowanych, 

choć zdarza mu się popełniać liczne błędy podczas rozmowy; 

• stosować poprawny szyk wyrazów w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających              

w ćwiczeniach kontrolowanych; może mu się zdarzyć błąd, ale jest w stanie sam go poprawić, 

przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela; 

• rozpoznać i stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych 

sytuacjach codziennych, choć popełnia liczne błędy; 

• dysponować ograniczonym zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażania bardzo 

podstawowych potrzeb w typowych codziennych prostych sytuacjach życiowych, zgodnych                

z katalogiem tematów określonych w podstawie programowej. W niektórych obszarach, 

znajomość słownictwa może być bardzo ograniczona, jednak uczeń próbuje wykorzystać krótkie, 

zapamiętane proste zwroty. 

Rozumienie wypowiedzi ustnych 

(gdzie wypowiedzi są proste, krótkie, na tematy codzienne i artykułowane wyraźnie,                              

w standardowej odmianie języka) 

Uczeń potrafi: 

• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela (PP 2.1); 

• zrozumieć znaczenie zwrotów codziennych adresowanych do niego (PP 2.2); 

• wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca (PP 2.2); 

• swobodnie napisać przeliterowane słowa, liczby i godziny (PP 2.2/2.3); 

• zrozumieć ogólny sens różnorodnych krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia 

codziennego, gdy są artykułowane wyraźnie i powoli (PP 2.3); 
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• sprawdzić, czy otrzymana informacja jest zgodna z informacją usłyszaną i w razie potrzeby 

nanieść poprawki (PP 2.4); 

• wyszukiwać proste informacje szczegółowe w teksie słuchanym (np. z którego peronu odjedzie 

pociąg; o której godzinie ma wracać do autokaru po przerwie itp.) (PP 2.4); 

• określić intencję rozmówców, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez 

nauczyciela (PP 2.5); 

• określić typ wypowiedzi (np. rozmowa, ogłoszenie, informacja na dworcu, reklama itd.) (PP 

2.5/2.6); 

• określić emocje wyrażane w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowani, szczęśliwi itd.) (PP 

2.6); 

• określić kontekst rozmowy (miejsce, sytuację, uczestników) (PP 2.6); 

• wywnioskować informacje z kontekstu na podstawie znanych wyrazów, (PP 2.2/2.4/2.5). 

Rozumienie wypowiedzi pisemnych 

Uczeń potrafi: 

• zrozumieć ogólny sens prostego i krótkiego tekstu pisanego, np. ogłoszenia, instrukcji, prostego 

artykułu, listu lub innego tekstu informacyjnego lub narracyjnego, na dobrze znane mu tematy (PP 

3.1); 

• sprawdzić, czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym tekście i czy jest prawidłowa 

czy nie (PP 3.2); 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, 

broszurach) konkretne informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane (PP 3.2); 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście (PP 3.2); 

• określić rodzaj tekstu (np. list prywatny, artykuł, reklama, pocztówka itd.) (PP 3.3) 

• określić, do kogo jest adresowany prosty tekst; 

• określić, w jakim celu prosty tekst został napisany, przy pomocy pytania naprowadzającego 

zadanego przez nauczyciela; 

• korzystać ze słownika, aby samodzielnie czytać tekst ze zrozumieniem (PP 9); 

• korzystać ze źródeł informacji w języku obcym (np. mediów, encyklopedii, internetu) aby 

wyszukiwać fakty, dane itp. oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane (PP11). 

Tworzenie wypowiedzi ustnych 

Uczeń potrafi: 

 wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym; 
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 korzystać ze słownika, aby wspomóc się w samodzielnym przygotowaniu wypowiedzi (PP 9); 

 wyrazić znaczenie, posługując się intonacją; 

 powiedzieć kilka zdań o sobie; 

 na podstawie ilustracji w prosty sposób opisać ludzi, przedmioty, miejsca, czynności (PP 4.1); 

 zrozumieć i odpowiedzieć na pytania dotyczące codziennych sytuacji i wydarzeń (PP 4.2); 

 opisać swój typowy dzień (PP 4.2); 

 relacjonować wcześniej przygotowane wypowiedzi na temat faktów lub wydarzeń w przeszłości 

i teraźniejszości w bardzo prosty sposób; 

 w bardzo prosty sposób relacjonować wydarzenia z przeszłości na podstawie historyjki 

obrazkowej lub innej pomocy wizualnej; 

 dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w prosty sposób opisać swoje 

upodobania i uczucia (PP 4.3); 

 wyrazić swoje opinie; 

 przedstawić intencje i plany na przyszłość; 

 używać rozmaitych strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. używając innych słów, 

parafrazując, np. na temat doświadczeń swoich (PP 12). 

Tworzenie wypowiedzi pisemnych 

Uczeń potrafi: 

• wypełnić prosty formularz, wpisując dane o sobie; 

• wykonać bardzo krótki opis ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności, opierając się na obrazkach 

(PP5.1); 

• w liście do kolegi lub koleżanki przedstawić się i napisać kilka zdań o sobie i swojej rodzinie (PP 

5.1); 

• opisywać bardzo krótkie wydarzenia życia codziennego, opierając się na pisemnych lub 

wizualnych sugestiach, na podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu (PP 5.2); 

• napisać kilka zdań o swoich upodobaniach np. w e-mailu do kolegi lub koleżanki (PP 5.3); 

• w bardzo prosty sposób wyrazić swoje opinie i uczucia np. w pocztówce (PP5.3); 

• poprawnie uzupełnić luki w podanym tekście, opisując ludzi, miejsca i przedmioty na podstawie 

ilustracji; 

• w bardzo prosty sposób opisywać swoje intencje i plany na przyszłość np. o wakacjach;  

• korzystać ze słownika, aby sprawdzić pisownię, znaleźć słowa itp. (PP 9); 

• przeczytać tekst i poprawić proste błędy (PP 9); 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów; 
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• poprawnie używać podstawowych zasad interpunkcji. 

 

Reagowanie na wypowiedzi  

Uwaga: na tym poziomie uczeń potrzebuje czasu, zanim będzie odpowiadać ustnie, jego rozmowa 

wymaga cierpliwości ze strony rozmówcy, który prawdopodobnie będzie musiał powtórzyć, prosić 

o powtórzenie i potwierdzenie.  

Uczeń potrafi: 

• przedstawić się i udzielić kilku informacji o sobie i swojej rodzinie w formie ustnej i pisemnej 

(PP 6.1; 7.1); 

• odpowiadać na pytania o sobie (np. skąd pochodzi, ile ma lat itp.) w formie ustnej i pisemnej (PP 

6.1; 6.2; 6.3, 6.4; 7.1); 

• uzyskać proste informacje o innych, zadając pytanie, mimo że popełnia czasem błędy w szyku 

wyrazów itp. w formie ustnej (PP 6.5); 

• uzyskać informacje (np. o godzinie, miejscu, czasie trwania, koszcie itp.), zadając pytanie, mimo 

że popełnia czasem błędy w szyku wyrazów itp. (PP 6.5); 

• przekazać proste informacje w formie zrozumiałej, stosując różne strategie kompensacyjne w 

celu wypełnienia luk w swoim zasobie językowym (PP 6.5); 

• wyrażać swoje emocje (PP 6.6); 

• prosić, podziękować, zgodzić się na coś lub odmówić wykonania prośby w formie ustnej (PP 

6.7); 

• stosować różne strategie komunikacyjne, aby prowadzić rozmowę (PP12); 

• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie (PP12); 

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia w formie ustnej; 

• wyrażać swoje opinie i życzenia, pytać o opinie i życzenia innych; 

• wziąć udział w krótkiej i prostej rozmowie na tematy życia codziennego i dobrze znane mu 

tematy; 

• stosować zapamiętane formuły, aby rozpoczynać i kończyć rozmowę. 

Przetwarzanie wypowiedzi 

Uczeń potrafi: 

• przekazać po angielsku informację o materiałach wizualnych np. znakach drogowych (PP 8.1); 
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• przekazać po angielsku główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu słuchanego lub 

czytanego po angielsku (PP 8.1); 

• zapisać informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego (np. wypełnić luki, tabele itp.). 

 

2.  Koniec etapu II (szkoła podstawowa) poziom podstawowy 

Znajomość środków językowych (PP I) 

Uczeń potrafi: 

• opanować podstawowe struktury dla wyrażenia teraźniejszości i przyszłości, w formach 

twierdzących i przeczących, w ćwiczeniach kontrolowanych – mimo popełnianych błędów;  

• opanować struktury wyrażające czynności przeszłe z czasownikiem to be (past simple); 

w miarę dobrze opanować struktury wyrażające czynności przeszłe (past simple), chociaż z bardzo 

ograniczoną liczbą czasowników nieregularnych; 

• dysponować bardzo ograniczonym zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażenia bardzo 

podstawowych potrzeb w typowych, codziennych, prostych sytuacjach życiowych, zgodnych        

z katalogiem tematów określonych w podstawie programowej. Komunikat jest często niejasny, 

fragmentaryczny. Potrzebuje pomocy od rozmówcy, aby wyrażać swoje potrzeby. 

Rozumienie wypowiedzi ustnych 

Uczeń potrafi: 

• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela, może potrzebować powtórzenia (PP 2.1); 

• zrozumieć ogólny sens różnorodnych prostych, krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia 

codziennego, gdy są artykułowane wyraźnie, powoli i są powtarzane (PP 2.3); 

• wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca (PP 2.4); 

• sprawdzić, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela, czy otrzymana 

informacja jest zgodna z informacją usłyszaną (PP 2.4); 

• określić, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela, emocje wyrażane 

w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowani, szczęśliwi itd.) (PP 2.5); 

• określić intencję rozmówców, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez 

nauczyciela (PP 2.5.); 

• określić, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela, kontekst 

rozmowy (miejsce, sytuację, uczestników) (PP 2.6). 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnych 

Uczeń potrafi: 

• zrozumieć ogólny sens bardzo krótkiego i prostego kilkuzdaniowego tekstu, np. ulotki 

reklamowej, jadłospisu, ogłoszenia, rozkładu jazdy, listu (PP 3.1); 

• sprawdzić, czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym kilkuzdaniowym tekście i czy 

jest prawidłowa czy nie (PP 3.2); 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, 

broszurach) konkretne podstawowe informacje, gdzie pytanie częściowo zawiera te same słowa, 

które są zawarta w tekście oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane (np. daty, ceny, adresy, nazwy, 

godzina otwarcia itp.) (PP 3.2); 

• określić typ tekstu (np. ogłoszenie, artykuł, reklama, pocztówka itd.) (PP 3.3); 

• korzystać ze słownika dwujęzycznego, aby samodzielnie czytać tekst ze rozumieniem (PP 9). 

Tworzenie wypowiedzi ustnych 

Na tym poziomie możemy spodziewać się, że uczeń komunikuje się za pomocą pojedynczych słów, 

zapamiętanych formuł i różnorodnych strategii (np. gestów, słowotwórstwa w powiązaniu                    

z językiem polskim, próśb o pomoc itp.), aby wyrazić komunikaty. 

Uczeń potrafi: 

• wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym;  

• wyrazić znaczenie posługując się odpowiednią intonacją; 

• korzystać ze słownika dwujęzycznego, aby wspomagać się w samodzielnym przygotowaniu 

wypowiedzi (PP 9.1); 

• przekazać podstawowe zapamiętane informacje o sobie (np. skąd pochodzi, gdzie mieszka itp.); 

• na podstawie ilustracji powiedzieć kilka zapamiętanych słów, fragmentów zdań i fraz, opisując 

ludzi, przedmioty, miejsca (PP 4.1); 

• odpowiedzieć na proste, znane mu pytania, wymagające odpowiedzi typu tak/nie lub użycia 

pojedynczych słów, dotyczących opisu codziennych sytuacji i wydarzeń (PP 4.2); 

• powiedzieć kilka słów, fragmentów zdań i zapamiętanych fraz, opisując swój typowy dzień (PP 

4.2); 

• odpowiadać w bardzo prosty sposób na pytanie rozmówcy dotyczące typowego dnia (PP 4.2); 

• dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w bardzo prosty sposób:  

a) powiedzieć coś o swoich upodobaniach;  

b) wyrazić swoje uczucia (PP 4.3); 
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• używać strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. gesty, miny, słowotwórstwo, apel o 

pomoc po angielsku itp. (PP 12). 

 

Tworzenie wypowiedzi pisemnych  

Uczeń potrafi: 

• napisać kilka słów, fragmenty zdań opisujące ludzi, przedmioty i miejsca, posługując się 

obrazkami; budować podobne zdania, opisując ilustrację na podstawie podanego wzoru (PP 5.1);  

• napisać odpowiedzi do pytań typu What time do you get up? na temat wydarzeń codziennych (PP 

5.2); odpowiedzi będą fragmentaryczne, czasem w postaci pojedynczych słów i będą zawierać 

dużo błędów; 

• przedstawiać się i napisać parę zdań o sobie na podstawie podanego wzoru (PP 5.1); 

• napisać kilka zdań o swoich upodobaniach np. w e-mailu do kolegi lub koleżanki w oparciu              

o podany wzór i zasób słownictwa (PP 5.3); 

• w bardzo prosty sposób wyrazić swoje uczucia w oparciu o podany wzór i zasób słownictwa 

(PP5.3); 

• korzystać ze słownika dwujęzycznego, aby sprawdzić pisownię, znaleźć słowa itp. (PP 9). 

Ustne reagowanie na wypowiedzi 

Uwaga: na tym poziomie uczeń potrzebuje czasu przed wypowiedzią ustną, jego rozmowa wymaga 

dużo cierpliwości ze strony rozmówcy, który prawdopodobnie będzie musiał zadać dodatkowe 

pytania, powtórzyć, prosić o powtórzenie i potwierdzenie.  

Uczeń potrafi, stosując pojedyncze słowa, zapamiętane formuły i różnorodne strategie (np. gesty, 

słowotwórstwo w powiązaniu z językiem polskim, prośby o pomoc itp.) wyrazić następujące 

komunikaty: 

• przedstawić się i udzielić kilku informacji o sobie i swojej rodzinie (PP 6.1); 

• odpowiadać na pytania o sobie (np. skąd pochodzi, ile ma lat) (PP 6.2); 

• powiedzieć, co lubi (PP 6.3); 

• mówić, co posiada (PP 6.4); 

• mówić, co potrafi robić (PP 6.4); 

• uzyskać informacje (np. o godzinie, o koszcie), stosując strategie tak, aby komunikat był 

rozumiały (PP 6.5, PP 12); 

• z pomocą zapamiętanych zwrotów wyrażać swoje emocje (PP 6.6); 
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• z pomocą zapamiętanych zwrotów w dobrze znanych mu sytuacjach poprosić i podziękować (PP 

6.7); 

• poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie (PP 12). 

 

Pisemne reagowanie na wypowiedzi 

Uczeń potrafi: 

 stosować zapamiętane formuły, aby przedstawiać siebie i swoją rodzinę na podstawie podanego 

wzoru, chociaż popełnia liczne błędy (PP 7.1); 

 napisać zapamiętane zdania wyrażające podziękowania na podstawie podanego wzoru, chociaż 

popełnia liczne błędy (PP 7.2). 

Przetwarzanie wypowiedzi 

Uczeń potrafi: 

• przekazać po polsku główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu czytanego                     

po angielsku, mając czas na przygotowanie, dostęp do słownika i pomoc nauczyciela (PP 8.1); 

• zapisać bardzo proste informacje uzyskane z tekstu czytanego, gdy pytanie częściowo zawiera           

te same słowa, które są zawarte w tekście, oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane (np. daty, ceny, 

adresy, nazwy, godziny otwarcia itp.).  

 

XIV. ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

Warunkiem rozwijania umiejętności językowych jest zapewnienie uczniowi kontynuacji nauki 

języka obcego nowożytnego, rozpoczętej na I etapie edukacyjnym. Nauczyciele języka obcego 

nowożytnego na II etapie edukacyjnym powinni właściwie określić i wykorzystać zdobyte 

dotychczas przez uczniów umiejętności. 

Podstawowym celem kształcenia jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie           

i w piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów 

komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym 

celem dydaktycznym. 

II etap edukacyjny nawiązuje w większości wymagań do poziomu A1, w sześciostopniowej skali 

poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych (A1, A2 – poziom 

podstawowy; B1, B2 – poziom samodzielności; C1, C2 – poziom biegłości), zdefiniowanej przez 

Radę Europy. 
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Warunkiem skutecznego nauczania języka obcego nowożytnego i osiągnięcia wskazanych 

wymagań jest nauka w grupach językowych o zbliżonym poziomie zaawansowania językowego 

uczniów. 

Zalecane jest prowadzenie zajęć z języka obcego nowożytnego w odpowiednio wyposażonej sali. 

Wśród niezbędnych pomocy powinny znaleźć się słowniki, pomoce wizualne, odtwarzacz płyt 

CD, komplet płyt do nauczania. Zalecany jest też dostęp do komputerów z łączem internetowym. 

Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego nowożytnego, 

kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur. 

 

 

Opracowała: Lucyna Rogińska 


