
Wymagania edukacyjne z jęz. angielskiego 

dla uczniów kl. VIII 

 
Aby otrzymać ocenę dopuszczającą uczeń: 

na koniec pierwszego okresu na koniec roku 

-zna przynajmniej w stopniu dostatecznym słownictwo przerabiane 

na lekcjach w pierwszym okresie; 
-zna zaimki osobowe i samodzielnie podaje właściwe dla nich 

zaimki w funkcji dopełnienia, przymiotniki dzierżawcze oraz 

zaimki dzierżawcze, 
-tworzy liczbę mnogą rzeczowników regularnych, 

-rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 

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

- z błędami buduje proste zdania z konstrukcjami „There is/there 

are”, „going to” 
-z błędami konstruuje proste zdania w czasach gramatycznych: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Future Simple; 
-z błędami tworzy proste zdania z konstrukcją „used to”, 

- z błędami przekształca czasowniki ze strony czynnej na bierną; 

-z niewielkimi błędami konstruuje proste zdania z czasownikami 
modalnymi: have to, must/mustn’t i should; 

-rozumie zdania z zastosowanymi zaimkami nieokreślonymi, 

 

spełnia wymagania z pierwszego okresu, a także: 

-zna przynajmniej w stopniu dostatecznym słownictwo przerabiane 
na lekcjach w drugim okresie; 

-z błędami tworzy zdania warunkowe typu pierwszego i drugiego; 

- tworzy stopień wyższy i najwyższy przymiotników; 
- z błędami konstruuje proste zdania zawierające porównania; 

- z błędami konstruuje proste zdania w czasie Past Perfect, 

-rozumie zdania okolicznikowe celu z bezokolicznikiem, oraz 
zdania z zastosowaną formą czasownika z końcówką „-ing”, 

-rozumie zdania z zastosowaną mową zależną, 

-rozumie pytania pośrednie, 
- intuicyjnie stara się stosować przedimki określone i nieokreślone, 

-z niewielkimi błędami konstruuje proste zdania z czasownikami 

can/could/be able to, 
-zna zaimki wskazujące, 

 

1.  może pisać z błędami; 

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

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 

-tworzy liczbę mnogą rzeczowników regularnych (również z 

wyjątkami) i nieregularnych, 
- świadomie stosuje formę dzierżawczą „’s”, 

-wie, kiedy zastosować przed rzeczownikiem some/any/no/a lot 

of/many/much/(a) few)/(a) little, 
-zna przypadki stosowania i z niewielkimi błędami konstruuje 

zdania z konstrukcjami „There is/there are”, „going to”,  

-zna przypadki stosowania czasów gramatycznych: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Future Simple oraz słówka charakterystyczne dla nich; 

-z niewielkimi błędami konstruuje wszystkie typy zdań w czasach 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous 

oraz Present Perfect, również z użyciem słówek 

charakterystycznych, udziela krótkich odpowiedzi na pytania 
ogólne; 

-zna przypadki stosowania i z niewielką pomocą nauczyciela 

buduje zdania z konstrukcją „used to”, 
-zna słówka pytające i rozumie pytania szczegółowe do czytanego 

lub słyszanego tekstu, udziela właściwych odpowiedzi, z 

niewielkimi błędami tworzy pytania szczegółowe w poznanych 
czasach i z poznanymi konstrukcjami; 

- z niewielkimi błędami przekształca czasowniki ze strony czynnej 

na bierną; 
-samodzielnie konstruuje proste zdania z czasownikami: have to, 

must/mustn’t i should; 

-rozumie zdania złożone ze spójnikami: because, so, although, 

(not) to/in order (not) to/so as (not) to, and, but, 

- rozumie i buduje z błędami zdania względne definiujące, 

-z niewielkimi błędami tworzy zaimki nieokreślone, 
-zna słówka pytające i rozumie pytania szczegółowe do czytanego 

lub słyszanego tekstu, udziela właściwych odpowiedzi, z 

niewielkimi błędami tworzy pytania szczegółowe w poznanych 
czasach; 

 

spełnia wymagania z pierwszego okresu, a także: 

-z niewielkimi błędami tworzy zdania warunkowe typu pierwszego 
i drugiego; 

-stopniuje proste przymiotniki i przysłówki, rozumie zdania 

porównujące rzeczy lub osoby; 
- zna przypadki stosowania oraz słówka charakterystyczne dla 

czasu Past Perfect i z niewielkimi błędami konstruuje wszystkie 

typy zdań w tym czasie, również z użyciem słówek 
charakterystycznych, udziela krótkich odpowiedzi na pytanie 

ogólne, rozumie pytania szczegółowe w tym czasie i udziela na nie 

właściwych odpowiedzi, z niewielkimi błędami tworzy pytanie 
szczegółowe w tym czasie, 

- z niewielkimi błędami buduje zdania okolicznikowe celu, 

- z niewielkimi błędami buduje zdania z formą czasownika z 
końcówką”-ing”, 

- z błędami buduje zdania w mowie zależnej, 

-z błędami buduje pytania pośrednie, 
-zna najważniejsze zasady stosowania przedimków określonych i 

nieokreślonych, 

- samodzielnie konstruuje proste zdania z czasownikami 
can/could/be able to, 

-świadomie i prawidłowo używa zaimków wskazujących, 

-zna zaimki zwrotne oraz each other i rozumie zdania z nimi, 
- rozumie zdania z czasownikami modalnymi 

may/might/could/can’t/must zastosowanymi do wyrażenia 

przypuszczenia, niemożliwości lub pewności, 

 

1.  pisze z nielicznymi błędami; 

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

3.  układa dialogi i inne wypowiedzi pisemne według podanych wzorów; 

4.  wychwytuje wszystkie najważniejsze informacje z tekstów słyszanych; 

5.  pisze wszystkie sprawdziany co najmniej na ocenę dopuszczającą. 
 

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



na koniec pierwszego okresu na koniec roku 

- zna przynajmniej w stopniu dobrym słownictwo przerabiane na 

lekcjach; 

- samodzielnie buduje zdania z zastosowaniem some/any/no/a lot 
of/many/much/(a) few)/(a) little 

-samodzielnie buduje zdania z konstrukcjami „There is/there are”, 

„going to”, 
-zna przypadki użycia i słówka charakterystyczne dla czasów 

gramatycznych Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Future Simple samodzielnie 
buduje z ich użyciem zdania twierdzące i przeczące, pytania 

ogólne i szczegółowe; 

-samodzielnie opisuje swoje zwyczaje w przeszłości, używając 
konstrukcji „used to”, 

- samodzielnie przekształca czasowniki ze strony czynnej na 

bierną; 
- samodzielnie decyduje o konieczności zastosowania strony 

czynnej lub biernej czasownika i prawidłowo buduje z nimi 

zdania; 
-z bardzo niewielkimi błędami konstruuje zdania złożone ze 

spójnikami: because, so, although, (not) to/in order (not) to/so as 

(not) to, and, but, 
- z bardzo niewielkimi błędami buduje zdania względne 

definiujące, 

-świadomie i prawidłowo tworzy i stosuje zaimki nieokreślone, 
 

spełnia wymagania z pierwszego okresu, a także: 

-zna przynajmniej w stopniu dobrym słownictwo przerabiane na 

lekcjach; 
- samodzielnie tworzy zdania warunkowe typu pierwszego i 

drugiego; 

-buduje zdania porównujące rzeczy lub osoby również z użyciem 
konstrukcji „(not)as…as”; 

- właściwie używa słów „too/(not)enough/so/such”; 

-buduje zdania wykrzyknikowe z pomocą konstrukcji „what + 
przymiotnik + rzeczownik” oraz „How + przymiotnik” 

- zna przypadki użycia i słówka charakterystyczne dla czasu Past 

Perfect, samodzielnie buduje z ich użyciem zdania twierdzące i 
przeczące, pytania ogólne i szczegółowe, 

-właściwie stosuje czasownik z końcówką „-ing” oraz czasowniki 

w bezokoliczniku; 
- właściwie stosuje przymiotniki z końcówką „-ed” i „-ing”, 

- z niewielkimi błędami buduje zdania w mowie zależnej, 

- z niewielkimi błędami buduje pytania pośrednie, 
- zna zasady stosowania i stara się świadomie stosować przedimki 

określone i nieokreślone, 

-świadomie i prawidłowo używa zaimków zwrotnych, buduje 
zdania z nimi oraz z each other, 

- rozumie zdania z czasownikami modalnymi 

may/might/could/can’t/must zastosowanymi do wyrażenia 
przypuszczenia, niemożliwości lub pewności, 

 

1.  prowadzi krótki dialog na poznane tematy; 

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

3.  układa dialogi i inne wypowiedzi pisemne według wzorów, ale dodaje do nich zupełnie poprawnie własne elementy; 

4.  nie rozumie tylko niektórych elementów tekstu słyszanego; 

5.   jest aktywny na lekcji. 
 

Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą uczeń: 

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 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.  nie ma z podsumowań działów ocen niższych niż dobre.  

 
Aby otrzymać ocenę celującą uczeń musi w bardzo dobrym stopniu opanować przerabiany materiał, a z co najmniej połowy podsumowań 

działów uzyskać co najmniej 96% punktów.  

 
W bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka angielskiego oceniane będą: 

 odpowiedzi ustne z materiału przerabianego na dwóch ostatnich lekcjach 

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

 zadania domowe pisemne - pisanie wypowiedzi na zadany temat 

 inne zadania domowe, które nie podlegają ocenie (brak = minus, trzy minusy = 1) 

 słownictwo - każdorazowo zapowiedziana kartkówka 

 gramatyka – każdorazowo zapowiedziana kartkówka 

 podsumowanie działu w formie zadań egzaminacyjnych, po każdym zrealizowanym dziale, 

 egzaminy próbne 

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

- z odpowiedzi ustnej– na następnej lekcji, 

- z kartkówek, podsumowań działów, zadań domowych pisemnych – do momentu wystawienia ocen przewidywanych, 

 

Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana na następującej podstawie: najważniejsze są oceny z kartkówek ze słownictwa i podsumowania działów. W następnej kolejności brane są pod 

uwagę oceny z pisemnych zadań domowych, później egzaminów próbnych oraz odpowiedzi ustnych i aktywności.  

 

Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidziana 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 VII-VIII szkoły podstawowej”, autorzy Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber 

 


