Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV b gr.1
Rok szkolny 2021/2022
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w zakresie tematów
odpowiednim dla klasy 4.
Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
-reaguje na polecenia,
-rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego,
-rozumie ogólny sens prostego tekstu i potrafi wyszukać proste informacje w słuchanym tekście,
-rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych: w sklepie, w szkole, na dworcu, w domu,
Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne:
-rozumie ogólny sens tekstu,
-wyszukuje informacje szczegółowe w tekście,
-rozpoznaje różne rodzaje tekstów: list, e-mail, SMS, zaproszenie, opowiadanie, reklama, 
 jadłospis, rozkład jazdy, ogłoszenie, wywiad, wpisy na forach i blogach, teksty literackie
Uczeń tworzy krótkie wypowiedzi ustne według wzoru
-opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, czynności dnia codziennego, swoje upodobania i uczucia,
uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach, reaguje w sposób zrozumiały adekwatnie do 
sytuacji komunikacyjnej.
Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne według podanego wzoru:
-opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska, upodobania, uczucia i czynności dnia codziennego,
przedstawia fakty  teraźniejszości,  pisze sms, historyjkę, list prywatny, kartkę pocztową, 
wiadomość, wpis na blogu,
Uczeń reaguje ustnie w sytuacjach dnia codziennego:
-potrafi przedstawić siebie i rodzinę, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, prosi o wyjaśnienie,
powtórzenie, stosuje zwroty grzecznościowe,
- podaje swój wiek i miejsce zamieszkania,
-mówi o tym co posiada i co potrafi robić,
-wyraża emocje, opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami,
-wyraża prośby i podziękowania, składa gratulacje, życzenia, prosi o radę i udziela rady, pyta o
pozwolenie i udziela pozwolenia, ostrzega, zakazuje, instruuje, zaprasza i odpowiada na 
zaproszenie,
-prosi o informacje i udziela informacji.
Kryteria oceniania
Ocena celująca
Uczeń doskonale rozumie nawet dłuższe wypowiedzi nauczyciela, swobodnie wypowiada się na
tematy interesujące dziecko w jego wieku.
Pisząc wypracowania używa bogatego słownictwa i form gramatycznych. Potrafi napisać spójny 
tekst na tematy, które dotyczą dziecka w tym wieku.
Uczeń jest zawsze doskonale przygotowany do lekcji, korzysta z dodatkowych źródeł ( słowniki,
czasopisma, książki anglojęzyczne, Internet)
Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, umie pomóc słabszym kolegom przy pracy w parach i w grupach.
Uczeń uczestniczy w konkursach z języka angielskiego.
Ocena bardzo dobra
Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens tekstów i rozmów i kluczowe informacje w nich zawarte.
Potrafi przekształcić potrzebne informacje w formę pisemną.
Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.
Mówiąc, posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów.
Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei
Można go zrozumieć bez trudności.
Potrafi napisać tekst zawierający pełne zdania, proste struktury i słownictwo
Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji
Potrafi poprawnie operować prostymi strukturami i budować spójne zdania
Ocena dobra
Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens rozmów i tekstów.
Potrafi zrozumieć większość informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisaną
Potrafi zwykle rozpoznać uczucia i intencje mówiącego
Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.
Przeważnie posługuje się w miarę poprawnym językiem, dysponuje zakresem słownictwa dla
wyrażenia myśli i idei. Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności.
Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, struktury i słownictwo. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne, używając przeważnie prawidłowej pisowni.
Ocena dostateczna
Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów i część kluczowych informacji w 
nich zawartych. Potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego.
Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.
Czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość
Posługuje się częściowo poprawnym językiem ale popełnia sporo zauważalnych błędów.
Potrafi napisać krótki tekst, który mógłby być bardziej spójny. Używa czasem nieprawidłowej 
pisowni i interpunkcji . Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami.
Ocena dopuszczająca
Uczeń od czasu do czasu potrafi zrozumieć sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć 
kilka kluczowych informacji i przekształcić je w formę pisaną.
Czasami potrafi przekazać wiadomość ale z trudnościami. Posługuje się czasem poprawnym 
językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów. Ma trudności z napisaniem zadania 
zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Używa w większości nieprawidłowej 
pisowni i interpunkcji.
Potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur. Dysponuje niewielkim zakresem
słownictwa.

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie wynikające z realizacji podstawy programowej:
- sprawność rozumienia ze słuchu,
- sprawność mówienia,
- sprawność czytania,
- sprawność pisania
- inne umiejętności tj. korzystanie ze słownika dwujęzycznego, tworzenie projektów.
Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności związane z realizacją podstawy programowej:
- praca na lekcji - aktywność (pięć plusów - ocena bardzo dobra, pięć minusów ocena niedostateczna), 
- testy po zakończeniu każdego rozdziału (uczeń nieobecny na teście oraz uczeń, który otrzymał 
ocenę niedostateczną z testu ma dwa tygodnie na jego zaliczenie bądź poprawę),
-  kartkówki (można poprawić tylko ocenę niedostateczną),
- odpowiedzi ustne,
- zadania domowe,
- zadania dodatkowe,
- prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.


