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

gramatyka
- czas Present Continuous,
- porównanie Present Simple i Continuous
- czasownik must i forma mustn't
- pytania z how much, how many, why
- zaimki: object pronouns /mnie, mi/
- konstrukcja there is/are
- this, that, these, those

zakres materiału wprowadzanego w klasie 5:
słownictwo /w zakresie podanym w podręczniku i zeszycie/
- części ciała, wygląd, ubrania,
- sporty, klub sportowy
- słownictwo urodzinowe i podawanie dat
- obowiązki domowe
- święta w Wielkiej Brytanii,
- meble i pomieszczenia w domu, miejsca w mieście,
- zwierzęta i elementy biologii

UCZEŃ Z OCENĄ BARDZO DOBRĄ










Zna i stosuje w zdaniach wszystkie wprowadzone zaimki
Zna bardzo dobrze czasy Present Simple i Present Continuous i potrafi tworzyć zdania w tych czasach gramatycznych - zna różnice między tymi czasami i
wie, kiedy który zastosować
Poprawnie tworzy zdania twierdzące, pytające i przeczące z czasownikami to be, have got, i can. Poprawnie stosuje must i mustn't
Poprawnie stosuje w zdaniach wszystkie obowiązujące przyimki miejsca i czasu
Zna liczebniki główne i porządkowe i potrafi je poprawnie zastosować przy podawaniu godzin i dat
Zna konstrukcje there is, are i umie poprawnie stosować ją do opisywania wnętrz. Potrafi stosować some / any
Rozróżnia i poprawnie stosuje this, that, these i those
Mówi płynnie bez zawahań i można go zrozumieć bez trudności. Umie odpowiadać płynnie na pytania dotyczące danych osobowych, przyjaciół, hobby, daty i
godziny. Potrafi znaleźć informację w tekście i rozumie główną myśl tekstu i potrafi go przetłumaczyć, stosując domysł językowy.
W 85 – 100% opanował wymagane słownictwo
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Zna i potrafi zastosować większość zaimków, w tym osobowych w formie dopełnienia
Zna czasy Present Simple i Present Continuous i z niewielkimi błędami tworzy w tych czasach zdania /może mylić się w 3 os.l.poj./- zna różnice miedzy tymi
czasami potrafi ja wyjaśnić na podanych przykładach
Z niewielkimi błędami tworzy zdania twierdzące, pytające i przeczące z czasownikami: to be, have got i can
Zna i stosuje większość wymaganych przyimków miejsca i czasu
Zna z niewielkimi błędami liczebniki główne i porządkowe i potrafi je zastosować do podawania dat i godzin. Liczebniki główne w zakresie 1-100
Zna konstrukcję there is/are i potrafi użyć jej w razie potrzeby - potrafi stosować some / any
Rozróżnia w tekście this, that, these, those i potrafi je przetłumaczyć.
Umie z pewnymi błędami i trudnościami opisać zdjęcie, osobę lub zwierzę
Mówi powoli dobierając słowa, ale no ogół poprawnie lub z nielicznymi zauważalnymi błędami. Na ogół nie ma problemu z jego zrozumieniem. Umie
odpowiadać płynnie na pytania dotyczące danych osobowych, przyjaciół, hobby, daty i godziny. Potrafi znaleźć informację w tekście i rozumie główną myśl
tekstu i potrafi go przetłumaczyć jeśli składa się ze znanych slów.
W 70 – 84 opanował wymagane słownictwo
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Potrafi tworzyć zdania twierdzące w czasach Present Simple i Present Continuous. Rozumie zdania pytające i przeczące a w oparciu o zdania twierdzące
potrafi je także tworzyć..Różnice między czasami zna teoretycznie i aby poprawnie przetłumaczyć zdanie potrzebuje przypomnienia definicji
Tworzy zdania twierdzące, pytające i przeczące z czasownikami: to be, have got i can choć nadal popełnia w pytaniach i przeczeniach drobne błędy.
Zna główne przyimki miejsca i czasu
Potrafi tworzyć regularne liczebniki porządkowe i podawać z nimi daty. Liczebniki główne zna w zakresie 1-50
Potrafi na żądanie ułożyć zdanie z konstrukcją there is/ are
Mówi powoli i popełniając błędy ale komunikat jest czytelny. Umie odpowiadać na pytania dotyczące danych osobowych, przyjaciół, hobby. Potrafi znaleźć
informację w prostym tekście i rozumie główną myśl tego tekstu i potrafi go przetłumaczyć.
Opanował 50 – 69% wymaganego słownictwa

UCZEŃ Z OCENĄ DOPUSZCZAJĄCĄ





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

