
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV 

Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca

Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z 
rozdziałów 0-8 obejmujących 
tematykę: człowiek, dom, świat 
przyrody, zakupy i usługi, sport,
z pomocą nauczyciela 
poprawnie stosuje
czasu present simple, there 
is/are, przyimki czasu (at, in, 
on) oraz miejsca (on, in, under, 
behind, in front of, next to), 
konstrukcje like/ love/ hate 
+ing, czasownik modalny can, 
czasowniki to be oraz have got. 
Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
wyznaczone przez nauczyciela 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziałach 0-8
i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, oraz poprawnie stosuje
formy czasownika w sposób 
płynny nie popełniając błędów. 
Uczeń ustnie  (ok.15 zdań) 
opisuje swojego przyjaciela 
(charakter, wygląd zewnętrzny, 
jego umiejętności), swoją 
ulubioną rzecz, ubiór, pokój, 

Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z 
rozdziałów 0-8 obejmujących 
tematykę: człowiek, dom, świat 
przyrody, zakupy i usługi, sport,
z pomocą nauczyciela stosuje 
czas present simple, there is/are,
przyimki czasu (at, in, on) oraz 
miejsca (on, in, under, behind, 
in front of, next to), konstrukcje 
like/ love/ hate +ing, czasownik 
modalny can, czasowniki to be 
oraz have got nie popełniając 
większych błędów. Uczeń 
rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
wyznaczone przez nauczyciela 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziałach 0-8
i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, oraz stosuje formy 
czasownika w sposób płynny 
nie popełniając większych 
błędów. Uczeń ustnie oraz 
pisemnie (ok.12 zdań) opisuje 
swojego przyjaciela (charakter, 
wygląd zewnętrzny, jego 
umiejętności), swoją ulubioną 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziałów 0-8 
obejmujących tematykę: 
człowiek, dom, świat przyrody, 
zakupy i usługi, sport, czas 
present simple, there is/are, 
przyimki czasu (at, in, on) oraz 
miejsca (on, in, under, behind, 
in front of, next to), konstrukcje 
like/ love/ hate +ing, czasownik 
modalny can, czasowniki to be 
oraz have got popełniając 
nieliczne błędy. Uczeń rozumie 
proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego wyznaczone 
przez nauczyciela słownictwo i 
środki językowe uwzględnione 
w rozdziałach 0-8 i wykonuje 
zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, oraz 
poprawnie stosuje formy 
czasownika popełniając 
nieliczne błędy. Uczeń ustnie 
oraz pisemnie (ok.10 zdań) 
opisuje swojego przyjaciela 
(charakter, wygląd zewnętrzny, 
jego umiejętności), swoją 
ulubioną rzecz, ubiór, pokój, 
umiejętności, rutynę dzienną 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziałów 0-8 
obejmujących tematykę: 
człowiek, dom, świat przyrody, 
zakupy i usługi, sport, czas 
present simple, there is/are, 
przyimki czasu (at, in, on) oraz 
miejsca (on, in, under, behind, 
in front of, next to), konstrukcje 
like/ love/ hate +ing, czasownik 
modalny can, czasowniki to be 
oraz have got popełniając błędy 
językowe które w niewielkim 
stopniu wpływają na znaczenie 
wypowiedzi. Uczeń rozumie 
proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego wyznaczone 
przez nauczyciela słownictwo i 
środki językowe uwzględnione 
w rozdziałach 0-8 i wykonuje 
zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, oraz 
stosuje formy czasownika 
popełniając błędy językowe 
które w niewielkim stopniu 
wpływają na znaczenie 
wypowiedzi. Uczeń ustnie oraz 
pisemnie (ok.8 zdań) opisuje 
swojego przyjaciela (charakter, 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziałów 0-8 
obejmujących tematykę: 
człowiek, dom, świat przyrody, 
zakupy i usługi, sport, czas 
present simple, there is/are, 
przyimki czasu (at, in, on) oraz 
miejsca (on, in, under, behind, 
in front of, next to), konstrukcje 
like/ love/ hate +ing, czasownik 
modalny can, czasowniki to be 
oraz have got. popełniając błędy
językowe które w znacznym 
stopniu wpływają na znaczenie 
wypowiedzi Uczeń rozumie 
proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego wyznaczone 
przez nauczyciela słownictwo i 
środki językowe uwzględnione 
w rozdziałach 0-8 i wykonuje 
zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, oraz 
stosuje formy czasownika 
popełniając błędy językowe 
które w znacznym stopniu 
wpływają na znaczenie 
wypowiedzi. Uczeń ustnie oraz 
pisemnie (ok.4 zdania) opisuje 
swojego przyjaciela (charakter, 



umiejętności, rutynę dzienną 
zdrowy styl życia pogodę oraz 
ulubione zwierzątko nie 
popełniając błędów i stosując 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. Uczeń w sposób 
płynny udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, przedstawia kolegę
nie popełniając błędów, 
poprawnie potrafi przeliterować
swoje imię i nazwisko; nazywa 
typowe przedmioty w klasie, 
kolory, liczebniki, nazwy 
członków rodziny, miesiące dni 
tygodnia oraz zjawiska 
atmosferyczne, zwierzęta, ubiór,
części domu oraz rzeczy, które 
w nim się znajdują, bezbłędnie 
nazywa typy domów, części 
twarzy, czasowniki wyrażające 
czynności oraz czynności dnia 
codziennego a także poprawnie 
nazywa dyscypliny sportowe. 
Opisuje czynności wykonywane
w wolnym czasie, 
uwzględniając ich 
częstotliwość, a także wyraża 
prośbę i ją odrzuca, nie 
popełniając błędów. Uczeń w 
sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z 
położeniem różnych 
przedmiotów i elementów 
wyposażenia pomieszczeń. 
Uczeń przedstawia swojego 
kolegę, pyta o samopoczucie 
oraz ulubione czynności 
wykonywane przez znajomych 

rzecz, ubiór, pokój, 
umiejętności, rutynę dzienną 
zdrowy styl życia pogodę oraz 
ulubione zwierzątko nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. Uczeń w sposób 
płynny udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, przedstawia kolegę
nie popełniając błędów, 
poprawnie potrafi przeliterować
swoje imię i nazwisko; nazywa 
typowe przedmioty w klasie, 
kolory, liczebniki, nazwy 
członków rodziny, miesiące dni 
tygodnia oraz zjawiska 
atmosferyczne, zwierzęta, ubiór,
części domu oraz rzeczy, które 
w nim się znajdują, bezbłędnie 
nazywa typy domów, części 
twarzy, czasowniki wyrażające 
czynności oraz czynności dnia 
codziennego a także nazywa 
dyscypliny sportowe nie 
popełniając większych błędów. 
Opisuje czynności wykonywane
w wolnym czasie, 
uwzględniając ich 
częstotliwość, a także wyraża 
prośbę i ją odrzuca, nie 
popełniając większych błędów. 
Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem różnych 
przedmiotów i elementów 
wyposażenia pomieszczeń. 
Uczeń przedstawia swojego 
kolegę, pyta o samopoczucie 

zdrowy styl życia pogodę oraz 
ulubione zwierzątko popełniając
nieliczne błędy ale stosując 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. Uczeń udziela, 
pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi,
przedstawia kolegę popełniając 
nieliczne błędy , potrafi 
przeliterować swoje imię i 
nazwisko; nazwać typowe 
przedmioty w klasie, kolory, 
liczebniki, członków rodziny, 
miesiące dni tygodnia oraz 
zjawiska atmosferyczne, 
zwierzęta ubiór, części domu 
oraz rzeczy, które w nim się 
znajdują, typy domów, części 
twarzy, czasowniki wyrażające 
czynności oraz czynności dnia 
codziennego a także dyscypliny 
sportowe popełniając nieliczne 
błędy. Opisuje czynności 
wykonywane w wolnym czasie, 
uwzględniając ich 
częstotliwość, a także wyraża 
prośbę i ją odrzuca, popełniając 
nieliczne błędy. Uczeń udziela, 
pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem różnych 
przedmiotów i elementów 
wyposażenia pomieszczeń. 
Uczeń przedstawia swojego 
kolegę, pyta o samopoczucie 
oraz ulubione czynności 
wykonywane przez znajomych 
popełniając nieliczne błędy. 
Uczeń przyjmuje i odrzuca 
propozycje i sugestie wiązane z 

wygląd zewnętrzny, jego 
umiejętności), swoją ulubioną 
rzecz, ubiór, pokój, 
umiejętności, rutynę dzienną 
zdrowy styl życia pogodę oraz 
ulubione zwierzątko popełniając
błędy językowe które w 
niewielkim stopniu wpływają na
znaczenie wypowiedzi. Uczeń 
udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, przedstawia kolegę
popełniając błędy językowe 
które w niewielkim stopniu 
wpływają na znaczenie 
wypowiedzi. Uczeń literuje 
swoje imię i nazwisko; nazwa 
typowe przedmioty w klasie, 
kolory, liczebniki, członków 
rodziny, miesiące dni tygodnia 
oraz zjawiska atmosferyczne, 
zwierzęta, ubiór, części domu 
oraz rzeczy, które w nim się 
znajdują, typy domów, części 
twarzy, czasowniki wyrażające 
czynności oraz czynności dnia 
codziennego a także dyscypliny 
sportowe popełniając błędy 
językowe które w niewielkim 
stopniu wpływają na znaczenie 
wypowiedzi. Opisuje czynności 
wykonywane w wolnym czasie, 
uwzględniając ich 
częstotliwość, a także wyraża 
prośbę i ją odrzuca, popełniając 
błędy językowe które w 
niewielkim stopniu wpływają na
znaczenie wypowiedzi. Uczeń 
udziela, pyta i prosi o 

wygląd zewnętrzny, jego 
umiejętności), swoją ulubioną 
rzecz, ubiór, pokój, 
umiejętności, rutynę dzienną 
zdrowy styl życia pogodę oraz 
ulubione zwierzątko popełniając
błędy językowe które w 
znacznym stopniu wpływają na 
znaczenie wypowiedzi. Uczeń 
udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, przedstawia kolegę 
popełniając błędy językowe 
które w znacznym stopniu 
wpływają na znaczenie 
wypowiedzi. Uczeń literuje 
swoje imię i nazwisko; nazwa 
typowe przedmioty w klasie, 
kolory, liczebniki, członków 
rodziny, miesiące dni tygodnia 
oraz zjawiska atmosferyczne, 
zwierzęta, ubiór, części domu 
oraz rzeczy, które w nim się 
znajdują, typy domów, części 
twarzy, czasowniki wyrażające 
czynności oraz czynności dnia 
codziennego a także dyscypliny 
sportowe popełniając błędy 
językowe które w znacznym 
stopniu wpływają na znaczenie 
wypowiedzi. Opisuje czynności 
wykonywane w wolnym czasie, 
uwzględniając ich 
częstotliwość, a także wyraża 
prośbę i ją odrzuca, popełniając 
błędy językowe które w 
znacznym stopniu wpływają na 
znaczenie wypowiedzi. Uczeń 
udziela, pyta i prosi o 



nie popełniając błędów. Uczeń 
przyjmuje i odrzuca propozycje 
i sugestie związane z 
wykonywaniem różnych 
czynności, reaguje na 
opisywane przez rozmówcę 
wydarzenia, przeprasza oraz 
przyjmuje i odrzuca 
przeprosiny, kupuje bilet wstępu
,pyta o pozwolenie, udziela go i 
odrzuca je stosując właściwe 
formy grzecznościowych nie 
popełniając błędów.

oraz ulubione czynności 
wykonywane przez znajomych 
nie popełniając większych 
błędów. Uczeń przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie 
wiązane z wykonywaniem 
różnych czynności, reaguje na 
opisywane przez rozmówcę 
wydarzenia, przeprasza oraz 
przyjmuje i odrzuca 
przeprosiny, kupuje bilet wstępu
,pyta o pozwolenie, udziela go i 
odrzuca je stosując właściwe 
formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.

wykonywaniem różnych 
czynności, reaguje na 
opisywane przez rozmówcę 
wydarzenia, przeprasza oraz 
przyjmuje i odrzuca 
przeprosiny, kupuje bilet wstępu
,pyta o pozwolenie, udziela go i 
odrzuca je stosując właściwe 
formy grzecznościowe, 
popełniając nieliczne błędy.

informacje związane z 
położeniem różnych 
przedmiotów i elementów 
wyposażenia pomieszczeń. 
Uczeń przedstawia swojego 
kolegę, pyta o samopoczucie 
oraz ulubione czynności 
wykonywane przez znajomych 
popełniając błędy językowe 
które w niewielkim stopniu 
wpływają na znaczenie 
wypowiedzi. Uczeń przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie 
wiązane z wykonywaniem 
różnych czynności, reaguje na 
opisywane przez rozmówcę 
wydarzenia, przeprasza oraz 
przyjmuje i odrzuca 
przeprosiny, kupuje bilet wstępu
,pyta o pozwolenie, udziela go i 
odrzuca je stosując właściwe 
formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe 
które w niewielkim stopniu 
wpływają na znaczenie 
wypowiedzi.

informacje związane z 
położeniem różnych 
przedmiotów i elementów 
wyposażenia pomieszczeń. 
Uczeń przedstawia swojego 
kolegę, pyta o samopoczucie 
oraz ulubione czynności 
wykonywane przez znajomych 
popełniając błędy językowe 
które w znacznym stopniu 
wpływają na znaczenie 
wypowiedzi. Uczeń przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie 
wiązane z wykonywaniem 
różnych czynności, reaguje na 
opisywane przez rozmówcę 
wydarzenia, przeprasza oraz 
przyjmuje i odrzuca 
przeprosiny, kupuje bilet wstępu
,pyta o pozwolenie, udziela go i 
odrzuca je stosując właściwe 
formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe 
które w znacznym stopniu 
wpływają na znaczenie 
wypowiedzi.


