
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile 

Wymagania edukacyjne z języka obcego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej 
 
 

 
SKALA 

 
 

 
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 

 
 

 
SŁUCHANIE 

 
 

 
MÓWIENIE 

 
 

 
CZYTANIE 

 
 

 
PISANIE 

OCEN 
 
 

6 Uczeń w pełni opanował treści zawarte w podstawie programowej; bezbłędnie stosuje zdobytą wiedzę we wszystkich sprawnościach językowych (słuchanie, 

mówienie, czytanie i pisanie). Uczeń zdobywa wiedzę również niezależnie od nauczyciela, korzysta z różnych źródeł i wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce. 
 
 
 
 

 
5 - potrafi poprawnie operować - potrafi zrozumieć ogólny sens -potrafi z powodzeniem -potrafi odszukać -potrafi napisać zadanie 

 prostymi strukturami. różnorodnych tekstów i rozmów. przekazać wiadomość. wymagane informacje w zawierające pełne zdania, 

 - stosuje szeroki zakres słownictwa - potrafi zrozumieć kluczowe -potrafi mówić spójnie bez krótkich autentycznych proste struktury i 

 odpowiedni do zadania. informacje w różnorodnych wahań. tekstach, takich jak słownictwo. 

 - używa poprawnie niektórych tekstach i rozmowach. -posługuje się poprawnym zawiadomienia, rozkłady -potrafi w spójny sposób 

 elementów o charakterze bardziej - potrafi wydobyć potrzebne językiem, popełniając niewiele jazdy czy ogłoszenia. zorganizować tekst. 

 Złożonym. informacje i przekształcić je w błędów. - rozumie różnorodne -w zadaniu pisemnym 

  forme pisemną. -dysponuje dużym zakresem krótkie teksty, np. listy, zawiera wszystkie istotne 

  - potrafi rozpoznać uczucia i słownictwa dla wyrażania pocztówki i dialogi na punkty. 

  reakcje mówiącego. myśli i idei. codzienne tematy. -pisze teksty o 

  - potrafi z łatwością rozróżnić -umie w naturalny sposób -umie zinterpretować odpowiedniej długości. 

  dźwięki. zabrać głos w rozmowie mniej konkretny -używa prawidłowej pisowni 

  -potrafi z łatwością zrozumieć -można go zrozumieć bez przekaz, dopasowując go i interpunkcji. 

  polecenia nauczyciela. trudu. do odpowiednich  

    kontekstów i źródeł.  

   . -umie odszukać w  

    dwujęzycznym słowniku   
znaczenia nieznanych 

sobie wyrazów. 



4 - potrafi poprawnie operować 

większością prostych struktur. 

-potrafi budować zdania w 

większości wypadków spójne.  
- na ogół używa szerokiego zakresu 

słownictwa odpowiedniego do 

zadania. 

- używa poprawnie niedużej ilości 

elementów słownictwa o 

charakterze bardziej 

złożonym/abstrakcyjnym. 

 

- potrafi zazwyczaj zrozumieć -przeważnie potrafi z - potrafi zazwyczaj -potrafi na ogół napisać 

ogólny sens różnorodnych tekstów i powodzeniem przekazać odszukać wymagane zadanie zawierające pełne 

rozmów.  wiadomości. informacje w krótkich zdania, proste struktury i 

-potrafi zrozumieć większość - potrafi mówić spójnie z autentycznych tekstach, słownictwo. 

kluczowych informacji w lekkim wahaniem. takich jak - pisze teksty na ogół 

różnorodnych tekstach i -posługuje się w miarę zawiadomienia, rozkłady dobrze zorganizowane i 

rozmowach. poprawnym językiem jazdy czy ogłoszenia. spójne. 

-potrafi wydobyć większość popełniając niekiedy -rozumie  zazwyczaj -w zadaniu pisemnym 

potrzebnych informacji i zauważalne błędy. główne myśli  krótkich zawiera wszystkie istotne 

przekształcić je w formę pisemną. -dysponuje zakresem dialogów, listów, punkty, choć niektórym 

- potrafi zwykle rozpoznać uczucia słownictwa dla wyrażania pocztówek dotyczących poświęca niewiele miejsca. 

i reakcje mówiącego. myśli i idei. codziennego życia. -pisze teksty nieco dłuższe 

- potrafi rozróżnić dźwięki. -umie zazwyczaj w naturalny -umie w większości lub krótsze od wymaganej 

-potrafi zrozumieć polecenia sposób zabierać głos w zinterpretować mniej długości. 

nauczyciela. rozmowie. konkretny przekaz, -używa przeważnie 

  - można go zazwyczaj dopasowując prawidłowej pisowni i 

  zrozumieć bez trudu. odpowiednie konteksty i interpunkcji. 

   źródła.  

   -umie odszukać w  

   dwujęzycznym słowniku  

   znaczenia nieznanych  

   sobie wyrazów.  
 

 
3 - potrafi poprawnie operować - potrafi zazwyczaj zrozumieć - czasem potrafi z -potrafi zazwyczaj -próbuje napisać zadanie 

 niektórymi prostymi strukturami. ogólny sens prostych tekstów i powodzeniem przekazać odszukać niektóre zawierające pełne zdania, 

 - potrafi budować zdanie niekiedy rozmów. wiadomość. wymagane informacje w proste struktury i 

 spójne. -potrafi zrozumieć  część - potrafi mówić spójnie, ale z krótkich autentycznych słownictwo. 

 - czasami używa zakresu słownictwa kluczowych informacji w wyraźnym wahaniem. tekstach, takich jak -potrafi zorganizować 

 odpowiedniego do zadania. różnorodnych tekstach i -posługuje się częściowo zawiadomienia, rozkłady tekst, który mógłby być 

 - używa poprawnie ograniczonego rozmowach. poprawnym językiem, ale jazdy czy ogłoszenia. bardziej spójny. 

 zakresu słownictwa o charakterze -potrafi wydobyć część popełnia sporo zauważalnych - rozumie  zazwyczaj -w zadaniu pisemnym 

 bardziej złożonym/abstrakcyjnym. potrzebnych informacji i błędów. niektóre główne myśli zawiera większość 

  przekształcić je w formę pisemną. -dysponuje ograniczonym krótkich dialogów, istotnych punktów. 

  - potrafi  czasem rozpoznać uczucia zakresem słownictwa dla listów, pocztówek -zdarza mu się pisać 

  i reakcje mówiącego. wyrażania myśli i idei. dotyczących teksty znacznie dłuższe 

  - potrafi  rozróżnić większość -umie czasami w naturalny codziennego życia. lub krótsze od wymaganej 

  dźwięków. sposób zabierać głos w -umie w tylko w  części długości. 

  - potrafi zazwyczaj zrozumieć rozmowie. zinterpretować mniej -używa czasem 

  polecenia nauczyciela . -można go zazwyczaj konkretny przekaz, nieprawidłowej pisowni i 



   zrozumieć. dopasowując interpunkcji. 

    odpowiednie konteksty i  

    źródła.  

    -umie odszukać w  

    dwujęzycznym słowniku  

    znaczenia nieznanych  

    sobie wyrazów.  

2 - potrafi poprawnie operować - potrafi od czasu do czasu -czasem potrafi przekazać -czasem potrafi -ma trudności z napisaniem 

 niedużą ilością prostych struktur zrozumieć ogólny sens prostych wiadomość, ale z odszukać wymagane zadania zawierającego 

 -potrafi budować zdania, ale tekstów i rozmów. trudnościami. informacje w krótkich pełne zdania, proste 

 przeważnie niespójne. -potrafi zrozumieć  kilka -potrafi czasem mówić autentycznych tekstach, struktury i słownictwo. 

 - dysponuje niewielkim zakresem kluczowych informacji w spójnie, ale z częstym takich jak -tekst bywa spójny, ale 

 słownictwa odpowiedniego do różnorodnych tekstach i wahaniem. zawiadomienia, rozkłady brak mu organizacji. 

 zadania, czasami niepoprawnie rozmowach. -posługuje się czasami jazdy czy ogłoszenia, ale -w zadaniu pisemnym 

 używa codziennego słownictwa . -potrafi wydobyć niedużą ilość poprawnym językiem, ale z trudnościami. zawiera niektóre istotne 

  potrzebnych informacji i popełnia wiele zauważalnych - potrafi rzadko punkty. 

  przekształcić je w formę pisemną. błędów. zrozumieć główne myśli -zdarza mu się pisać 

  - potrafi  rzadko rozpoznać uczucia -dysponuje bardzo krótkich dialogów, teksty znacznie dłuższe 

  i reakcje mówiącego. ograniczonym zakresem listów, pocztówek lub krótsze od wymaganej 

  - potrafi  rozróżnić niektóre słownictwa dla wyrażania dotyczących długości. 

  dźwięki. myśli i idei. codziennego życia. -używa w większości 

  - potrafi zazwyczaj zrozumieć -rzadko próbuje zabierać głos - rzadko umie nieprawidłowej pisowni i 

  polecenia nauczyciela ale może w rozmowie. zinterpretować mniej interpunkcji. 

  potrzebować pomocy lub -można go zazwyczaj konkretny przekaz,  

  podpowiedzi. zrozumieć, ale z pewną dopasowując go do  

   trudnością. odpowiednich  

    kontekstów i źródeł.  

    - umie odszukać w  

    dwujęzycznym słowniku  

znaczenia nieznanych 

sobie wyrazów ale może  
potrzebować pomocy lub 

podpowiedzi. 



1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który nie sprostał wymaganiom podstawy programowej i nie osiągnął minimum wiedzy, która klasyfikowałaby go do otrzymania 

oceny dopuszczającej. 
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