WYMAGANIA PROGRAMOWE
KLASA VI
Wiadomości i umiejętności w nauczaniu języka obcego mają charakter kumulatywny – uczniów obowiązuje materiał klas programowo niższych !

gramatyka:
- czas Past Simple,
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
- some, any, a, an, a few, a little
- stopniowanie przymiotników
- wyrażenie going to,
- must i have to

zakres materiału wprowadzanego w klasie 6:
słownictwo /w zakresie podanym w podręczniku i zeszycie/
- słownictwo wakacyjne, choroby, wypadki
- pokarmy, zamawianie posiłków, zakupy,
- pogoda
- elementy krajobrazu z elementami geografii
- świat mediów, gatunki programów TV

UCZEŃ Z OCENĄ BARDZO DOBRĄ










Zna i poprawnie stosuje w zdaniach wszystkie poznane zaimki
Bardzo dobrze zna czasy Present Simple, Present Continuous oraz Past Simple oraz potrafi tworzyć zdania w tych czasach. Potrafi zastosować właściwy
czas we właściwej sytuacji i to uzasadnić.
Potrafi stosować konstrukcję to be going to, let’s ......oraz czasowniki must i have to
Zna rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i stosuje z nimi a/ an/ some/ any , a few, a little oraz słowa pytające How much...? i How many...?
Zna wszystkie sposoby stopniowania przymiotników i potrafi zastosować je w opisach lub porównaniach osób lub przedmiotów stosunąc as….as…. i than.
Potrafi stosować poznane przyimki miejsca, czasu
Potrafi tworzyć dłuższe wypowiedzi ustne lub pisemne na omawiane tematy, niepopełniając błędów w pisowni i stosując stosowne konstrukcje gramatyczne.
Potrafi znaleźć informację w tekście i rozumie główną myśl tekstu i potrafi go przetłumaczyć, stosując domysł językowy.
Jego komunikaty są jasne i zrozumiałe, nie popełnia też znaczących błędów gramatycznych /a w wypowiedziach pisemnych; ortograficznych/
Opanował 85 – 100% wymaganego słownictwa

UCZEŃ Z OCENĄ DOBRĄ











Zna i bezbłędnie rozpoznaje w tekście wszystkie znane zaimki
Dobrze zna czasy Presen Simple, Present Continuous i Past Simple oraz potrafi tworzyć zdania w tych czasach
Potrafi określić, po namyśle, który czas powinien zostać zastosowany konkretnej sytuacji i uzasadnic swoja decyzję
Zna konstrukcję to be going to....., Let’s............ oraz czasowniki MUST i HAVE TO
Zna zasadę policzalności i niepoliczalności rzeczowników i wie w których sytuacjach stosować a/ an/ some/ any oraz kiedy tworzyć pytania z How much.....? a
kiedy z How many.........?
Zna wszystkie sposoby stopniowania przymiotników, choć może mieć problemy z przymiotnikami nieregularnymi. Potrafi zastosować je w schematycznych
ćwiczeniach z opisu osób lub przedmiotów
Potrafi zastosować większość wprowadzonych przyimków miejsca i przysłówków częstości
Potrafi tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne i popełnia niewiele błędów w pisowni i gramatyce. Potrafi znaleźć informację w tekście i rozumie główną myśl
tekstu i potrafi go przetłumaczyć jeśli składa się ze znanych słów.
Można go generalnie dobrze zrozumieć
Opanował słownictwo w 70 - 84%

UCZEŃ Z OCENĄ DODTATECZNĄ









Zna zaimki osobowe i dzierżawcze
Zna definicje określające zastosowanie i konstrukcję poszczególnych czasów oraz potrafi tworzyć w nich zdania w oparciu o konstrukcje.
Zna konstrukcję to be going to....., Let’s............ oraz czasowniki MUST i HAVE TO
Zna zasadę policzalności i niepoliczalności rzeczowników i wie, teoretycznie, z którymi należy stosować a/ an a z którymi some/ any
Zna stopniowanie regularne i opisowe, potrafi przestopniować przymiotnik lub wykorzystać wiedzę w schematycznych ćwiczeniach
Tworzy krótkie wypowiedzi ustne i pisemne, w których popełnia jednak sporo błędów. Potrafi znaleźć informację w prostym tekście i rozumie główną myśl
tego tekstu i potrafi go przetłumaczyć.
Występują problemy ze zrozumieniem przekazu, Umie odpowiadać na pytania dotyczące danych osobowych, przyjaciół, hobby, daty i godziny
Opanował wymagane słownictwo w 50 – 69%

UCZEŃ Z OCENĄ DOPUSZCZJĄCĄ




Zna zaimki osobowe i dzierżawcze. Tworzy zdania z czasownikami być, mieć i umieć. Zna konstrukcje czasów Present Simple, Present Continuous i Past
Simple, oraz potrafi poprawnie tworzyć zdania twierdzące w tych czasach. Rozumie proste teksty i potrafi znaleźć w nich potrzebne informacje.
Umie odpowiadać na pytania dotyczące danych osobowych, przyjaciół, daty i godziny
Realizuje wymagania na ocenę dostateczną w dowolnych 70 %.

