
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH 

Wymagania 
edykacyjne 
dla klas III 
 
 

Treści Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Wiedza : 
Słownictwo 

1.Zakres słownictwa związanego z 
działem człowiek(części ciała, 
ubrania, przymiotniki 
osobowości) 
2.Zakres słownictwa związanego z 
działem dom(rodzaje domów, 
meble i wyposażenie, 
przymiotniki, przydatne zwroty) 
3.Zakres słownictwa związanego z 
działem szkoła(typy szkół, 
przedmioty szkolne, miejsca w 
szkole, pracownicy szkoły i 
uczniowie, przybory szkolne, 
oceny i egzaminy przymiotniki 
opisujące uczniów i nauczycieli, 
przydatne zwroty) 
4.Zakres słownictwa związanego z 
działem praca(zawody, praca i 
pieniądze, praca i brak pracy, 
przydatne zwroty) 
5.Zakres słownictwa związanego z 
życiem rodzinnym i 
towarzyskim(etapy życia, 
małżeństwo i związki, czynności 
codzienne, czas wolny i styl życia, 
rodzina, święta i uroczystości, 
problemy i konflikty, przydatne 
zwroty) 

Uczeń zna i stosuje 
bardzo ograniczony 
zakres słownictwa (34%-
49%), w znacznym 
stopniu 
uniemożliwiający 
realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje 
ograniczony zakres 
słownictwa(50-75%) 

Zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów(76%-89%) 

Zna i stosuje 
wiekszość 
poznanych wyrazów 
i zwrotów(90%-99%) 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty 



6.Zakres słownictwa związanego z 
działem żywienie(jedzenie i 
napoje, ilość i opakowania, 
przygotowanie potraw, 
opisywanie żywności, posiłki, 
przydatne zwroty) 
7.Zakres słownictwa związanego z 
działem zakupy i usługi (typy 
sklepów, w sklepie, kupowanie 
ubrań, reklama, przydatne 
zwroty) 
8.Zakres słownictwa związanego z 
działem podróżowanie i turystyka 
( sposoby podróżowania, miejsca 
czynności i atrakcje, 
zakwaterowanie, ekwipunek, 
wskazywanie drogi, wypadki, 
przydatne zwroty) 
9.Zakres słownictwa związanego z 
działem kultura(pojęcia ogólne, 
muzyka, literatura, teatr, film, 
przymiotniki opisujące filmy, 
środki masowego przekazu, 
przydatne zwroty) 
10.Zakres słownictwa związanego 
z działem sport(dyscypliny sportu, 
wyposażenie, sportowcy, 
współzawodnictwo, miejsca, 
przydatne zwroty) 
11.Zakres słownictwa  
związanego z działem 
zdrowie(rany i kontuzje, choroba i 
ból, u lekarza, zdrowy tryb życia, 
uzależnienia, przydatne zwroty) 
12. Zakres słownictwa 
związanego z działem nauka i 
technika(dziedziny nauki i 
naukowcy, praca naukowca, 



nauki przyrodnicze, komputery, 
technika, przydatne zwroty) 
13. Zakres słownictwa 
związanego z działem świat 
przyrody(zwierzęta, problemy 
środowiska naturalnego, pogoda, 
klęski żywiołowe, przydatne 
zwroty) 
14. Zakres słownictwa 
związanego z działem życie 
społeczne(państwo, gospodarka, 
polityka, problemy społeczne, 
przestępczość, przydatne zwroty) 
15.Zakres słownictwa związanego 
z działem elementy wiedzy o 
krajach anglojęzycznych 
16.Kolokacje językowe, wyrażenia 
z czasownikiem lose, przymiotniki 
o znaczeniu przeciwnym, 
czasowniki ruchu. 
 

Wiedza i 
gramatyka 

1. Czas teraźniejszy czasowników 
be, have got 
2. Czas present simple 
3. Tryb rozkazujący 
4. There is / there are 
Zaimki wskazujące 
5. Przymiotniki opisujące miejsce 
zamieszkania, 
zaimki osobowe , zaimki  
zwrotne, przymiotniki i zaimki 
dzierżawcze  
6. Z Czas present continuous 
7. Porównanie czasów present 
simple i present continuous 
8. Konstrukcja be going to, 
Present continuous for the future 
9. Czas future simple 

Uczeń zna i stosuje 
bardzo ograniczony 
zakres struktur 
gramatycznych(34%-
49%) w znacznym 
stopniu 
uniemożliwiający 
realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub 
kolegów 

Uczeń zna i stosuje 
ograniczony zakres 
struktur 
gramatycznych(50%-
75%) 

Zna i stosuje 
większość poznanych 
struktur 
gramatycznych(76%-
89%) 

Zna i stosuje 
większość 
poznanych struktur 
gramatycznych(90%-
99%) 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane 
struktury 
gramatyczne 



10. Czas past simple 
Konstrukcja used to 
11. Czas past continuous Zdania z 
when/while 
12. Stopień wyższy 
przymiotników i przysłówków, 
as…as, too, enough 
13. Czas present perfect 
14. Porównanie czasów present 
perfect i past simple 
15. Zdania przydawkowe 
16. Konstrukcje czasownikowe  
17. Czasowniki modalne  
have to 
18. Czas past perfect 
19. Zdania warunkowe typy 0, 1, 
2, 3 
20. Strona bierna czasów present 
simple, past simpl,e present 
perfect i future simple 
21. Przedimki a/ n , the 
Zaimki nieokreślone 
22. Question tags 
23. Mowa zależna 

Umiejętności 
rozumienie 
ze słuchu 

 1.Uczeń ma problemy ze 
zrozumieniem poleceń 
nauczyciela 
2.W ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie 
(34%-49%) rozumie 
pojedyncze słowa 

1.Rozumie polecenia 
nauczyciela 
2.Częściowo 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie(50%-75%) 

1. Rozumie polecenia 
nauczyciela 
2.W większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie 
(76%-89%) 

1.Rozumie polecenia 
nauczyciela 
2.Poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na słuchanie(90%-
99%) 

1. Rozumie 
polecenia 
nauczyciela 
2.Poprawnie 
rozwiązuje 
zadana na 
słuchanie 
3. Potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi 

Umiejętności 
czytanie 

 1.W ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na 
czytanie(34%-49%) 

1.Częsciowo 
poprawnie rozwiązuje 

zadania na 
słuchanie(50%-75%) 

1.W większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na 
czytanie(76%-89%) 

1.Poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie(90%-
99%) 

1. Poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 



rozumie pojedyncze 
słowa 

słuchanie 
2. Potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi 

Umiejętności 
wypowiedź 
ustna 

Dyskusja na temat 
poszczególnych tekstów 

1.Wypowiedzi ucznia 
nie są płynne i są bardzo 
krótkie wyrazy, 
pojedyncze zdania 
2.Uczeń przekazuje i 
uzyskuje niewielką część 
istotnych informacji 
3.Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne 
4.Uczeń stosuje 
niewielki zakres 
słownictwa i struktur 
5.Uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne , które 
mogą zakłócić 
komunikację 

1. Wypowiedzi nie są 
zbyt płynne ale uczeń 
przekazuje i uzyskuje 
większość istotnych 
informacji 
2.Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne 
3.Uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do 
wypowiedzi 
4.Uczeń popełnia 
sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych, które 
nie zakłócają 
komunikacji 

1.Wypowiedzi ucznia 
są dość płynne i uczeń 
przekazuje i uzyskuje 
wszystkie istotne 
informacje 
2.Wypowiedzi ucznia 
są logiczne i w miarę 
spójne 
3.Uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo i struktury 
4.Uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne nie 
zakłócające 
komunikacji 
5.Stosuje 
odpowiednią formę i 
styl wypowiedzi 

1.Wypowiedzi ucznia 
mają odpowiednią 
długość 
2.Uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
wymagane 
informacje 
3.wypowiedzi są 
logiczne i spójne 
5.Uczeń stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury 
6.Uczeń popełnia 
sporadycznie błędy 
leksykalno-
gramatyczne 
7.Uczeń stosuje 
odpowiednią formę i 
styl wypowiedzi 

1.Wypowiedzi 
ucznia są płynne 
i mają 
odpowiednią 
długość 
2.Uczeń 
przekazuje i 
uzyskuje 
wszystkie 
wymagane 
informacje 
3.Wypowiedzi są  
logiczne  spójne 
4.Uczeń stosuje 
bogate 
słownictwo i 
struktury 
5.Uczeń nie 
popełnia błędów 
leksykalno-
gramatycznych 
6.Uczeń stosuje 
odpowiednią 
formę i styl 
wypowiedzi 



Umiejętności 
wypowiedź 
pisemna 

Pisanie wypowiedzi pisemnych 
odnośnie każdego działu 
tematycznego 

1.Wypowiedzi ucznia 
bardzo krótkie dwa trzy 
zdania 
2.Uczeń przekazuje i 
uzyskuje niewielką część 
istotnych informacji 
3.Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne 
3. Uczeń stosuje 
niewielki zakres 
słownictwa i struktur 
4.Uczeń popełnia liczne 
błędy  leksykalno-
gramatyczne, które 
mogą zakłócać 
komunikację 

1.Wypowiedzi mają 
dostateczną długość 
2.Uczeń przekazuje i 
uzyskuje większość 
istotnych informacji 
3. Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne 
4. Uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do 
formy wypowiedzi 
5.Uczeń popełnia 
sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych, które 
nie zakłócają jednak 
komunikacji 

1.Wypowiedzi mają 
odpowiednią długość 
2.Uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
istotne informacje 
3. Wypowiedzi ucznia 
są logiczne i w miarę 
spójne 
4.Uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo i struktury 
5.Uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne nie 
zakłócające 
komunikacji 
6. Stosuje 
odpowiednią formę i 
styl wypowiedzi 

1.Prace pisemne 
ucznia są płynne i 
mają odpowiednią 
długość 
2.Uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
wymagane 
informacje 
3.Wypowiedzi są 
logiczne i spójne 
4.Uczeń stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury 
5.Uczeń popełnia 
sporadycznie błędy 
leksykalno-
gramatyczne 
6.Uczeń stosuje 
odpowiednią formę i 
styl wypowiedzi 

1.Prace pisemne 
ucznia są płynne 
i mają 
odpowiednią 
długość 
2.Uczeń 
przekazuje i 
uzyskuje 
wszystkie 
wymagane 
informacje 
3. Wypowiedzi 
są logiczne i 
spójne 
4.Uczeń stosuje 
bogate 
słownictwo i 
struktury 
5.Uczeń nie 
popełnia błędów 
leksykalno-
gramatycznych 
6.Uczeń stosuje 
odpowiednią 
formę i styl 
wypowiedzi 

 


