
Wymagania edukacyjne z jęz. angielskiego 

dla uczniów kl. V 
 

 
Aby otrzymać ocenę dopuszczającą uczeń: 

 

na koniec pierwszego okresu na koniec roku 

-wymienia kolejne litery alfabetu angielskiego i zapisuje ze słuchu większość 

liter; 

-odmienia czasowniki „to be” i „have got” przez wszystkie osoby, tworzy z 

nimi pytania i przeczenia; 

-liczy do 100; 

-nazywa właściwie pory dnia; 

-nazywa dni tygodnia; 

- umie się przywitać, przedstawić i zapytać o imię, używa prostych zwrotów 

grzecznościowych, potrafi wpisać do formularza swoje podstawowe dane 

osobowe; 

-nazywa podstawowe zawody; 

-w prostych słowach nazywa i opisuje znane sobie przedmioty codziennego 

użytku i członków swojej rodziny; 

-nazywa codzienne czynności wykonywane w klasie i w domu, oraz 

przedmioty i pomieszczenia znajdujące się w domu; 

-wymienia swoje najważniejsze obowiązki oraz sposoby spędzania wolnego 

czasu; 

-nazywa podstawowe produkty spożywcze i posiłki spożywane w ciągu dnia; 

-nazywa najważniejsze miejsca w mieście i rodzaje sklepów; 

-nazywa podstawowe sporty i wyposażenie potrzebne do ich uprawiania; 

-z błędami konstruuje proste zdania w czasie Present Simple i Present 

Continuous oraz z czasownikiem „have to”; 

spełnia wymagania z pierwszego okresu, a także: 

-nazywa miesiące i pory roku; 

-nazywa podstawowe gatunki muzyczne i instrumenty; 

-nazywa pomieszczenia znajdujące się w szkole; 

-nazywa podstawowe elementy krajobrazu; 

-rozumie znaczenie najważniejszych przyimków miejsca i ruchu; 

-nazywa najważniejsze czynności związane z obsługą komputera oraz 

elementy zestawu komputerowego; 

-wymienia liczebniki porządkowe 1-100, właściwie czyta daty; 

-nazywa podstawowe środki transportu; 

-z błędami konstruuje proste zdania w czasie Past Simple; 

 

1.  może pisać z błędami; 

2.  czyta głośno i cicho ze zrozumieniem bardzo proste teksty na poznane tematy, czyta głośno z błędami; 

3.  odrabia zadania domowe, prowadzi zeszyt i ćwiczenia. 

 

Aby otrzymać ocenę dostateczną uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, a także: 

 

na koniec pierwszego okresu na koniec roku 

-zna słówka pytające i rozumie pytania szczegółowe do czytanego tekstu, albo 

w znanych sobie sytuacjach komunikacyjnych, udziela na nie właściwych 

odpowiedzi; 

-prostymi słowami opisuje swoje miejsce zamieszkania; 

-zna podstawowe słownictwo związane z koncertami muzycznymi; 

-używa podstawowego słownictwa związanego z robieniem zakupów ; 

-podaje czas zegarowy; 

-bardzo prostymi zdaniami opisuje swój typowy dzień i sposoby spędzania 

wolnego czasu; 

-właściwie reaguje na różne propozycje spędzenia wolnego czasu, udziela 

odpowiednich odpowiedzi; 

-z niewielkimi błędami konstruuje zdania twierdzące, pytające i przeczące z 

konstrukcją „There is/There are”; 

-właściwie używa zaimków w funkcji dopełnienia; 

-z niewielką pomocą nauczyciela konstruuje zdania z użyciem czasownika 

„have to”; 

-z niewielkimi błędami buduje zdania opisujące swoje uczucia w stosunku do 

różnych czynności z użyciem like/love/enjoy/hate; 

-zna przypadki użycia czasów Present Simple i Present Continuous i słówka 

dla nich charakterystyczne; 

-z niewielkimi błędami konstruuje wszystkiego typu zdania w czasach Present 

Simple i Present Continuous, również z użyciem słówek charakterystycznych 

dla tych czasów; 

spełnia wymagania z pierwszego okresu, a także: 

-z niewielkimi błędami opisuje wykonywaną przez siebie lub innych w danym 

momencie czynność; 

-zna nazwy niektórych zajęć pozalekcyjnych; 

-prostymi zdaniami opisuje położenie przedmiotów i elementów krajobrazu 

względem siebie z użyciem przyimków miejsca; 

-prostymi zdaniami i z użyciem podstawowych przymiotników opisuje 

miejsca; 

-prostymi zdaniami opisuje muzykę; 

-rozumie i wykonuje polecenia związane z obsługą komputera i edytora tekstu; 

-rozumie zdania, w których ktoś opisuje swoje preferencje; 

-wymienia niektóre charakterystyczne tradycje lub rzeczy związane z 

najważniejszymi świętami anglosaskimi; 

-rozpoznaje i nazywa teksty użytkowe napisane w języku angielskim; 

-nazywa po angielsku niektóre kraje; 

-zna przypadki użycia czasu Past Simple i słówka dla niego charakterystyczne; 

-z niewielkimi błędami konstruuje wszystkiego typu zdania w czasie Past 

Simple, również  z użyciem słówek charakterystycznych dla tego czasu; 

-z błędami decyduje o konieczności zastosowania danego czasu 

gramatycznego; 

 

1.  czyta ze zrozumieniem proste teksty na poznane tematy, czyta głośno z nielicznymi błędami; 

2.  pisze z nielicznymi błędami; 

3.  układa dialogi według podanych wzorów; 

 

Aby otrzymać ocenę dobrą uczeń spełnia wymagania na oceną dostateczną, a także: 

 

na koniec pierwszego okresu na koniec roku 

-opisuje prostymi zdaniami inne, znane sobie osoby i ich zainteresowania; 

-opisuje prostymi zdaniami swoje ulubione potrawy i tradycyjne polskie 

potrawy; 

-opisuje prostymi zdaniami swoją miejscowość; 

-opisuje, na czym polega zdrowa dieta; 

-opisuje prostymi zdaniami typowy dzień i sposoby spędzania wolnego czasu 

swoje i innych osób; 

-opisuje zwierzęta i ich zwyczaje; 

-opisuje swoje obowiązki z użyciem czasownika „have to”; 

-prostymi zdaniami odpowiada na pytania o drogę; 

- opisuje swoje uczucia w stosunku do różnych czynności z użyciem 

love/like/hate/enjoy; 

Spełnia wymagania z pierwszego okresu, a także: 

-opowiada o aktualnie wykonywanych przez siebie i innych czynnościach; 

-opowiada o swoich preferencjach i zadaje pytania o preferencje innych z 

użyciem prefer/like more; 

-zna podstawowe słownictwo związane z organizacjami i wydarzeniami 

charytatywnymi; 

-bardzo prostymi zdaniami opisuje tradycje związane z niektórymi świętami 

anglosaskimi; 

-wydaje polecenia związane z obsługą komputera; 

-opowiada o planach na przyszłość swoich i innych osób z użyciem czasu 

Present Continuous; 

-prowadzi prosty dialog na temat uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych; 



-samodzielnie konstruuje wszystkiego typu zdania w czasach Present Simple i 

Present Continuous, również z użyciem słówek charakterystycznych dla tych 

czasów; 

-z niewielkimi błędami konstruuje pytania szczegółowe w przerabianych 

konstrukcjach gramatycznych, rozumie zadawane pytania na poznane tematy i 

udziela właściwych odpowiedzi; 

 

-prostymi zdaniami opisuje życiorys słynnej osoby; 

-samodzielnie buduje wszelkiego typu zdania w czasie Past Simple; 

-świadomie i prawidłowo dobiera czas gramatyczny do kontekstu wypowiedzi; 

 

 

1.  prowadzi krótki dialog na poznane tematy; 

2.  pisze i czyta głośno w zasadzie bez błędów, rozumie proste teksty w obrębie przerobionych tematów; 

3.  jest aktywny na lekcji; 

 

Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz: 

1.  posługuje się dużym zasobem słownictwa, przypomina sobie niezbyt często używane, dawno poznane słowa, bezbłędnie literuje i zapisuje słowa ze słuchu i 

pamięci; 

2.  potrafi zupełnie samodzielnie i płynnie skonstruować prostą, poprawną gramatycznie wypowiedź ustną i pisemną - w odpowiednim czasie i trybie oraz ułożyć 

i przeprowadzić krótki dialog w obrębie poznanych tematów, rozumie i wykonuje polecenia;  

3.  czyta głośno bezbłędnie, nie ma trudności w rozumieniu prostych czytanek, nawet jeśli są tam nieznane mu słowa; 

4.  jest bardzo aktywny na lekcji, 

5.  ze sprawdzianów nie ma ocen niższych niż dobra.  

 

Aby otrzymać ocenę celującą uczeń musi w bardzo dobrym stopniu opanować przerabiany materiał, a wszystkie sprawdziany muszą być zaliczone na co najmniej 

96%.   

 

W bieżącym roku szkolnym  na lekcjach języka angielskiego oceniane będą: 

 odpowiedzi ustne z materiału przerabianego na dwóch ostatnich lekcjach 

 recytacja wiersza, 

 praca na lekcji, aktywność, zadania dodatkowe (trzy plusy = 5) 

 uzupełnianie zeszytu ćwiczeń, oceniane według skali, jak sprawdziany ( do dziennika wpisywana jest średnia z czterech ocen) 

 zadania domowe pisemne w zeszycie - pisanie wypowiedzi/dialogów według wzoru 

 inne zadania domowe (trzy minusy = 1) 

 słownictwo - każdorazowo zapowiedziana kartkówka 

 pojedyncze zagadnienia gramatyczne – każdorazowo zapowiedziana kartkówka 

 opanowanie materiału z gramatyki - każdorazowo zapowiedziany sprawdzian 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

 znajomość alfabetu angielskiego – literowanie 

 pisanie ze słuchu 

 

W trakcie roku szkolnego, po uzgodnieniu z nauczycielem, można poprawiać następujące oceny: 

- z odpowiedzi ustnej– na następnej lekcji, 

- z recytacji, literowania, zadań domowych pisemnych w zeszycie oraz kartkówek – do momentu wystawienia ocen przewidywanych, 

- ze sprawdzianów: w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania poprawionego sprawdzianu. 

 

Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana na następującej podstawie: najważniejsze są oceny z kartkówek ze słownictwa i pojedynczych zagadnień 

gramatycznych oraz sprawdzianów i literowania, w dalszej kolejności oceny z odpowiedzi, recytacji i pisemnych zadań domowych, następnie obowiązkowych i 

dodatkowych zadań domowych w zeszycie ćwiczeń oraz aktywności. W razie wątpliwości nauczyciel bierze pod uwagę również prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego. 

 

Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu dany przedmiot w ciągu dwóch dni od 

wystawienia ocen przewidywanych. Nauczyciel analizuje zasadność wniosku i decyduje o tym, czy jest taka możliwość i w jakiej formie uczeń może ocenę 

poprawić. 

 

 

…………………………………      ………………………………… 

podpis ucznia       podpis rodzica 

 

Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie „Programu nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej” , autor Justyna 

Zbrożek. 


