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WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. VIII 
 
 
 
 
 

W klasie VIII ocenione będą następujące umiejętności: 
 
 
 

I okres Forma 
sprawdzania 

II okres Forma 
sprawdzania 

RS (rozumienie ze słuchu) kartkówka C (czytanie ze zrozumieniem) kartkówka 
M (mówienie) Plany na przyszłość odpowiedź ustna WP (pisanie) Wpis na blogu o swoim 

ulubionym filmie animowanym. 
praca na lekcji 

G (gramatyka) Strona bierna. sprawdzian G (gramatyka) Zdania przydawkowe i 
okolicznikowe. 

sprawdzian 

G (gramatyka) Pytania pośrednie. sprawdzian G (gramatyka) Zdania czasowe. sprawdzian 
S (słownictwo) Sport. kartkówka S (słownictwo) Kultura. kartkówka 
S (słownictwo) Zakupy. kartkówka S (słownictwo) Życie społeczne. kartkówka 
WP (pisanie) E-mail – reklamacja produktu. praca na lekcji FJ (Funkcje językowe) Udzielanie rad, prośba 

o poradę. 
odpowiedź ustna 
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1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ – A2+/B1 (w zakresie rozumienia wypowiedzi), KTÓRY JEST MOŻLIWY DO OSIĄGNIĘCIA  

W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA Język angielski Repetytorium ósmoklasisty – część 2 

 
Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr 

WIEDZA 
UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA 
 
Uczeń posługuje się zakresem środków 
językowych pozwalających mu na 
realizację działań językowych w 
wybranych aspektach następujących 
bloków tematycznych: 

 
 Zakupy i usługi 
 Kultura 
 Sport 
 Nauka i technika 
 Świat przyrody 
 Życie społeczne 

 
SŁUCHANIE (A2): 
 
Uczeń potrafi zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa 
dotyczące  
go osobiście, jego rodziny i bezpośredniego otoczenia, potrafi 
zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych 
komunikatach i ogłoszeniach.  
 
SŁUCHANIE (B1) 
 
Uczeń potrafi zrozumieć główne myśli 
zawarte w jasnej, sformułowanej w 
standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy, 
typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. 
Potrafi zrozumieć główne wątki wielu 
programów radiowych i telewizyjnych 
traktujących o sprawach bieżących lub o 
sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo – wtedy, 
kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie. 
 
 
CZYTANIE (A2): 
 
Uczeń potrafi czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć 
konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach 
dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, 
prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, proste 
listy prywatne. 
 
CZYTANIE (B1): 
 
Uczeń rozumie teksty składające się głównie ze słów najczęściej 
występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. 
Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej 
korespondencji. 

 
MÓWIENIE: 
 
Uczeń potrafi posłużyć się 
ciągiem wyrażeń i zdań, by w 
prosty sposób opisać swoją 
rodzinę, innych ludzi, warunki 
życia, swoje wykształcenie. 
 
PISANIE: 
 
Uczeń potrafi pisać krótkie i 
proste notatki lub wiadomości 
wynikające z doraźnych 
potrzeb. Potrafi napisać bardzo 
prosty list prywatny. 

 
MÓWIENIE:  
 
Uczeń potrafi brać udział w 
zwykłej, typowej rozmowie 
wymagającej prostej i 
bezpośredniej wymiany informacji 
na znane mu tematy. Potrafi sobie 
radzić w bardzo krótkich 
rozmowach towarzyskich, nawet 
jeśli nie rozumie wystarczająco 
dużo, by samemu podtrzymać 
rozmowę. 
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Kryteria oceniania ogólne 
 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 
środki językowe 

fonetyka 
ortografia 

 
 
 
 
 
Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, 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. 
 
 

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. 

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych  
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje i 
wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocenę celującą otrzymuje 
uczeń, który w wysokim 
stopniu opanował wiedzę i 
umiejętności określone 
programem nauczania. * 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

* W świetle 
obowiązujących przepisów 
ocena ucznia ma wynikać 
ze stopnia przyswojenia 

Umiejętności Recepcja 

Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa, 
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. 
 

Recepcja 

Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 

Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Recepcja 

Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie, 
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
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Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne i są bardzo 
krótkie: wyrazy, zdania 
pojedyncze, w formie 
pisemnej dwa, trzy 
zdania, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje niewielką część 
istotnych informacji, 
• wypowiedzi ucznia są 
w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres słownictwa i 
struktur, 
• uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
mogą zakłócać 
komunikację. 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie 
są zbyt płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje przynajmniej 
połowę istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi ucznia są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych, które 
jednak nie zakłócają 
komunikacji. 

Produkcja 

• wypowiedzi ustne i/lub 
prace pisemne ucznia są 
dość płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę 
spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
niezakłócające 
komunikacji, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę i 
styl. 

Produkcja 

• wypowiedzi/prace 
pisemne ucznia są 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę i 
styl. 

przez niego treści 
wynikających z podstawy 
programowej. 
Ustalenie wymagań na 
ocenę celującą należy do 
nauczyciela, ale muszą 
one być zgodne z 
prawem. Jeżeli uczeń 
wykazuje zainteresowanie 
poszerzaniem wiedzy, 
można go za to nagrodzić 
dodatkowo, ale wiedza 
wykraczająca poza 
program nie może być 
elementem koniecznym 
do uzyskania oceny 
celującej – art. 44b ust. 3 
Ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2198, 2203 i 2361). 
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