
Kryteria oceniania z języków obcych edukacyjne na poszczególne stopnie 
ocen szkolnych - klasy 1-3: 

OCENA: UCZEŃ:

Stopień 

doskonały i 

bardzo dobry 

6 i 5p.

-uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela,  

-potrafi powtórzyć za nauczycielem, nagraniem,  

-wypowiada się pełnymi słowami/zdaniami, udziela odpowiedzi na pytania, 

-przepisuje bezbłędnie lub z pojedynczymi błędami,  

-rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy i zobaczy,  

-potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta, których nazwy były 

wprowadzane i utrwalane na lekcjach.

Stopień  

dobry 

4p.

-słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, 

 -wypowiada się pełnymi słowami, 

 -wypowiada się zdaniami przy pomocy nauczyciela, 

 -udziela odpowiedzi na pytania przy pomocy nauczyciela, 

-przepisuje z nielicznymi błędami, 

-rozpoznaje znaczenie słów, gdy je zobaczy i usłyszy, 

-potrafi nazwać przedmioty, rzeczy, zwierzęta.

Stopień 

dostateczny 

3p.

-niezbyt uważnie słucha innych uczniów i nauczyciela,  

-ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela,  

-potrafi powtórzyć za nauczycielem,  

-ma kłopoty z wypowiadaniem się pełnymi słowami lub zdaniami,  

-przepisuje poprawnie,  

-ma kłopoty z rozpoznaniem słów, gdy je usłyszy lub zobaczy.

Stopień 

podstawowy i 

minimalny 

2 i 1p.

-sporadycznie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela, 

-nie rozumie poleceń nauczyciela, 

-potrafi powtórzyć za nauczycielem/nagraniem z błędami, 

-nie potrafi powiedzieć słów lub całych zdań, 

-nie potrafi pisać poprawnie, 

-ma kłopoty z rozpoznaniem słów gdy je usłyszy lub zobaczy.



Kryteria oceniania z języków obcych edukacyjne na poszczególne stopnie 
ocen szkolnych - klasa 4 i 6: 

1. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który częściowo spełnił wymagania na poziom 
podstawowy, pisał sprawdziany i kartkówki na ocenę dopuszczająca, prowadzi zeszyt 
przedmiotowy. 

2. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który pisze sprawdziany na ocenę dostateczną, 
spełnił wymagania na poziom podstawowy, prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który pisze sprawdziany, testy, kartkówki na ocenę dobrą, a 
ponadto prowadzi zeszyt przedmiotowy i wykazał się aktywnością na lekcjach języka 
angielskiego. 

4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który pisze sprawdziany, testy, kartkówki  na ocenę  
bardzo dobrą, a ponadto  prowadzi zeszyt przedmiotowy i wykazał się  bardzo dużą 
aktywnością na lekcjach języka angielskiego. 

5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który pisze sprawdziany, testy, kartkówki na maksymalną 
ilość punktów, a ponadto prowadzi zeszyt przedmiotowy i wykazał się bardzo dużą 
aktywnością na lekcjach języka angielskiego. Ponadto wykonał kilka (albumów, plakatów, 
etc.) lub jest laureatem lub finalistą konkursów przedmiotowych o zasięgu przynajmniej 
międzyszkolnym. 


