
Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie II: 

 

Ocena „CELUJĄCY” 

Uczeń pracuje systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem. Wykazuje się inwencją twórczą 

(jak umiejętności aktorskie podczas elementów dramy), nie czekając na inicjatywę nauczyciela. 

Bezbłędnie opanował słownictwo, rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a 

nawet całymi zdaniami, uważnie słucha. Rozumie teksty oraz opanował sprawność czytania 

pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Zna również dodatkowe słownictwo lub zwroty. 

Potrafi bezbłędnie zapisać poznane wyrazy, a nawet krótkie zdania. Bardzo starannie prowadzi 

zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Wykazuje się bardzo dobrą pamięcią słówek poznanych 

w pierwszym roku nauki. Domyśla się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst 

w tekście pisanym, wsparty fotografią, obrazkiem lub dźwiękiem. Wykazuje się indywidualną 

pracą wykraczającą poza realizowany program. Bierze udział w konkursach językowych i 

osiąga wysokie miejsca. Bardzo starannie i twórczo podchodzi do prac plastycznotechnicznych. 

Odrabia wszystkie zadania domowe i chętnie wykonuje prace dodatkowe.  

Ocena „BARDZO DOBRY” 

 Uczeń pracuje systematycznie na każdej lekcji i w domu. Bardzo dobrze opanował słownictwo, 

rozumie polecenia nauczyciela, wypowiada się słowami, a nawet zdaniami, zna wszystkie 

wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, 

które zwykle potrafi samodzielnie poprawić. Rozumie krótkie teksty, polecenia nauczyciela 

oraz opanował czytanie pojedynczych wyrazów i krótkich zdań. Poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie, zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi. Wyszukuje informacje szczegółowe 

i istotne w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach. Rozpoczyna lub wspiera prostą 

rozmowę dotyczącą typowych sytuacji dnia codziennego. Podczas czytania tekstów i ćwiczenia 

w parach dialogów popełnia nieliczne błędy fonetyczne i poprawia je. Odrabia prace domowe. 

Starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.  

Ocena „DOBRY” 

 Uczeń pracuje na każdej lekcji i w domu. Dobrze opanował słownictwo, zna większość 

wprowadzonych słów i wyrażeń rozumie proste słowa, przepisuje poprawnie, zna wszystkie 

wprowadzone struktury gramatyczne, popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne. 

Rozumie proste polecenia, potrafi przeczytać poznane wyrazy, poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie. Popełnia drobne błędy, ale nie zakłócają one komunikacji. Stara się wyszukiwać 

informacji szczegółowych i istotnych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach. 

Stara się odrabiać prace domowe. Wykazuje się kreatywnością i starannością na miarę swych 

możliwości w zeszycie ćwiczeń i w pracach plastyczno-technicznych.  

Ocena „DOSTATECZNY”  

Uczeń zna część wprowadzonych słów i wyrażeń. Przepisuje poprawnie, jednak ma kłopoty ze 

zrozumieniem nauczyciela oraz z wypowiadaniem prostych słów. Zna większość 

wprowadzonych struktur gramatycznych. Popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w 

trudniejszych zadaniach. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Wypowiedzi 



nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość. Uczeń przekazuje i uzyskuje większość 

istotnych informacji. Uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi. 

Uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych. Wykazuje się brakiem umiejętności 

pracy w grupie. Często nie odrabia prac domowych i nie wykonuje prac plastyczno-

technicznych. Rzadko bierze udział w małych przedstawieniach teatralnych. Prowadzi 

niestarannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.  

OCENA „DOPUSZCZAJĄCY” 

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. 

Rozumie polecenia nauczyciela, w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – 

rozumie pojedyncze słowa. Wypowiedzi ucznia nie są płynne, uczeń przekazuje i uzyskuje 

niewielką część istotnych informacji, stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur, popełnia 

liczne błędy leksykalno-gramatyczne. Nie odrabia prac domowych i nie wykonuje prac 

plastyczno-technicznych. Prowadzi niestarannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.  

OCENA „NIEDOSTATECZNY” 

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę „Słabo opanowałeś”, 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. 


