
Wymagania edukacyjne, klasa 6 szkoły podstawowej, j. angielski 

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII (zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017), Joanna Stefańska, Szkoła Podstawowa, II etap 

edukacyjny. 

Podręcznik: Today  poziom 3 (wieloletni); PEARSON. 

 
Today! 3 

 
1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ – A2, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA 

Today! 3 
 

 

WIEDZA 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 

 

 

Uczeń posługuje się zakresem 

środków językowych pozwalających 

mu na realizację działań językowych  

w wybranych aspektach 

następujących bloków tematycznych: 

 

• All about me 

• Having fun 

• Past times 

• It’s a musical world 

• Things I like 

• Day by day 

• Out and about 

 

SŁUCHANIE: 

 

Uczeń potrafi zrozumieć znane mu 

słowa  

i bardzo podstawowe wyrażenia 

dotyczące go osobiście, jego rodziny  

i bezpośredniego otoczenia, gdy 

tempo wypowiedzi jest wolne a 

wymowa wyraźna. 

 

CZYTANIE: 

 

Uczeń rozumiem znane nazwy, 

słowa  

 

MÓWIENIE: 

 

Uczeń potrafi używać prostych 

wyrażeń  

i zdań, aby opisać miejsce, gdzie 

mieszka oraz ludzi, których zna. 

 

 

 

 

PISANIE: 

 

Uczeń potrafi napisać krótki, prosty 

tekst na widokówce, np. z 

 

MÓWIENIE:  

 

Uczeń bierze udział w zwykłej, 

typowej rozmowie pod warunkiem, 

że rozmówca jest gotów powtarzać 

lub inaczej formułować swoje myśli, 

mówiąc wolniej oraz pomagając mu 

ująć w słowa to, co usiłuje 

opowiedzieć. Potrafi formułować 

proste pytania dotyczące najlepiej mu 

znanych tematów lub 

najpotrzebniejszych spraw i 

odpowiadać na tego typu pytania. 



• Happy holidays i bardzo proste zdania, np.: na 

tablicach informacyjnych i plakatach 

lub  

w katalogach. 

 

pozdrowieniami  

z wakacji. Potrafi wypełniać 

formularze 

(np. w hotelu) z danymi osobowymi, 

takimi jak nazwisko, adres, 

obywatelstwo. 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe 

informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, 

wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi 

i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami. 

 

 

– Przyjmuje się, że na każdym poziomie wyższym uczeń opanował wymagania edukacyjne objęte poziomem niższym. 

– W zestawieniu kryteriów szczegółowych w poniższej tabeli nie uwzględniono oceny niedostatecznej i celującej: 

Ocena niedostateczna: Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi 

wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. 

Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, oraz posiada rozległą wiedzę i znaczące umiejętności z przedmiotu w danej klasie, 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania nadobowiązkowe lub wykraczające poza program nauczania,  uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią). 

 



Kryteria oceniania ogólne 
 

 OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 

STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

Wiadomości: 

środki językowe, 

fonetyka, 

ortografia 

Uczeń: 

• zna ograniczoną liczbę 

podstawowych słów  

i wyrażeń, 

• popełnia liczne błędy  

w ich zapisie i wymowie, 

• zna proste, elementarne 

struktury gramatyczne, 

wprowadzone przez 

nauczyciela, 

• popełnia liczne błędy 

leksykalno-gramatyczne we 

wszystkich typach zadań. 

Uczeń: 

• zna część wprowadzonych 

słów  

i wyrażeń, 

• popełnia sporo błędów w 

ich zapisie i wymowie, 

• zna większość 

wprowadzonych struktur 

gramatycznych, 

• popełnia sporo błędów 

leksykalno-gramatycznych  

w trudniejszych zadaniach. 

Uczeń: 

• zna większość 

wprowadzonych słów  

i wyrażeń, 

• zwykle poprawnie je 

zapisuje i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia nieliczne błędy 

leksykalno-gramatyczne. 

Uczeń: 

• zna wszystkie 

wprowadzone słowa  

i wyrażenia, 

• poprawnie je zapisuje  

i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia sporadyczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które zwykle 

potrafi samodzielnie 

poprawić. 

Umiejętności Recepcja 

• rozumie polecenia 

nauczyciela,  

• w ograniczonym stopniu 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie – rozumie 

pojedyncze słowa, 

Recepcja 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 

Recepcja 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Recepcja 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie  

i słuchanie, 

• zwykle potrafi uzasadnić 



• rozumie ogólny sens 

przeczytanych tekstów, w 

ograniczonym stopniu 

rozwiązuje zadania na 

czytanie. 

 

swoje odpowiedzi. 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie są 

płynne i są bardzo krótkie: 

wyrazy, zdania pojedyncze, 

w formie pisemnej dwa, 

trzy zdania, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje niewielką część 

istotnych informacji, 

• wypowiedzi są  

w dużym stopniu 

nielogiczne i niespójne, 

• uczeń stosuje niewielki 

zakres słownictwa  

i struktur, 

• popełnia liczne błędy 

leksykalno-gramatyczne, 

które mogą zakłócać 

komunikację. 

 

Produkcja 

• wypowiedzi nie są zbyt 

płynne, ale mają 

dostateczną długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje większość 

istotnych informacji, 

• wypowiedzi są częściowo 

nielogiczne  

i niespójne, 

• uczeń stosuje słownictwo i 

struktury odpowiednie do 

formy wypowiedzi, 

• popełnia sporo błędów 

leksykalno-gramatycznych, 

które nie zakłócają jednak 

komunikacji. 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ustne i/lub 

prace pisemne są dość 

płynne i mają odpowiednią 

długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje wszystkie istotne 

informacje, 

• wypowiedzi są logiczne i 

w miarę spójne, 

• uczeń stosuje adekwatne 

do tematu słownictwo i 

struktury, 

• popełnia nieliczne błędy 

leksykalno-gramatyczne, 

niezakłócające 

komunikacji, 

• stosuje odpowiednią 

formę i styl. 

Produkcja 

• wypowiedzi i prace 

pisemne ucznia są płynne i 

mają odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje wszystkie 

wymagane informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i spójne, 

• uczeń stosuje bogate 

słownictwo i struktury, 

• uczeń popełnia 

sporadyczne błędy 

leksykalno-gramatyczne, 

• uczeń stosuje 

odpowiednią formę  

i styl. 

 

 
 

 


