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Wymagania edukacyjne 

6 OCENĘ „CELUJĄCĄ” otrzymuje uczeń, który wymawia bezbłędnie poznane 
zwroty i wyrażenia, wypowiada się spontanicznie, w pełni rozumie treść i sens 
pytania, opanowuje w pełni nowe słownictwo, prawidłowo reaguje na polecenia 
nauczyciela. 

5 OCENĘ „ BARDZO DOBRĄ” otrzymuje uczeń, który, popełnia drobne błędy 
w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń, odpowiada na zadane pytania, w 
pełni rozumie treść i sens pytania, opanowuje większość nowych słówek, 
prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela. 

4 OCENĘ „ DOBRĄ” otrzymuje uczeń, który popełnia drobne błędy w wymowie 
poznanych zwrotów i wyrażeń, odpowiada na zadane pytania przy pomocy 
nauczyciela, opanowuje około 80% nowego słownictwa, prawidłowo reaguje na 
polecenia nauczyciela. 

3 OCENĘ „DOSTATECZNĄ” otrzymuje uczeń, który, popełnia poważniejsze 
błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń, jego wypowiedzi nie są 
spontaniczne, opanowuje około połowy nowych słówek, wymaga powtórzenia 
polecenia przez nauczyciela. 

2 OCENĘ „DOPUSZCZAJĄCĄ” otrzymuje uczeń, który popełnia błędy w 
wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń, na zadane pytania odpowiada tylko 
przy pomocy nauczyciela, opanowuje około 30% nowego słownictwa, na 
trudności w zrozumieniu poleceń, często wymaga ich powtórzenia. 

1 OCENĘ „ NIEDOSTATECZNĄ” otrzymuje uczeń, który popełnia duże błędy 
w wymowie, nie podejmuje prób samodzielnej wypowiedzi ustnej, opanowuje 
znikomą część nowych słówek, zazwyczaj nie rozumie poleceń nauczyciela. 

W klasach I-III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

Uczniowie oceniani są głównie z pracy na lekcji, czasem z prac domowych. Systematyczne 

sprawdzanie wiedzy uczniów ma miejsce po zakończeniu każdego działu z podręcznika. Gdy 

zbliża się koniec rozdziału, uczniowie są zawsze uprzedzani dokładnie, kiedy i z czego będą 

odpowiadali lub pisali test. Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się głównie w formie ustnej 

lub rysunkowej. W przypadku, gdy uczniowie w odpowiednim stopniu opanują pisanie, 

dopuszcza się możliwość pisemnego sprawdzenia wiadomości. 

Ocenie podlega: 
 praca ucznia podczas wykonywania zadań ustnych i pisemnych, ćwiczeń, testów, 

sprawdzianów, kartkówek, gier i zabaw, innych poleceń;  

 aktywność na zajęciach i  zaangażowanie. 
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