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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

I. Cele przedmiotowych zasad oceniania: 

 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie oraz ukierunkowanie jego dalszej pracy. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. Wskazanie kierunku 

dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.  

3. Motywowanie ucznia do dalszej, systematycznej pracy i osiągania coraz lepszych 

wyników.  

4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za własne postępy. 

5. Wdrażanie ucznia do samooceny, samokontroli i umiejętności planowania własnego 

procesu uczenia się. 

6. Dostarczenie rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielowi informacji o postępach, 

trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia, wskazanie kierunku dalszej 

pomocy w nauce. 

 

II. Zasady oceniania (Umowa z uczniami) 

 

Założenia ogólne 

1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności oraz formy aktywności ucznia. 

2. Trzy razy w ciągu semestru (w klasie trzeciej gimnazjum cztery razy) uczeń ma prawo 

zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć. Przy kolejnym nieprzygotowaniu 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak nieprzygotowania do lekcji zostaje 

odnotowany w dzienniku za pomocą symbolu )(⋅ .  

3. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się brak pracy domowej pisemnej i ustnej, 

pracy projektowej, brak zeszytu przedmiotowego, brak zeszytu ćwiczeń. 

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek. 

 

Stosowanie i ocenianie sprawdzianów 

4. Nauczyciel dokonuje sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia m.in. za pomocą 

sprawdzianów całogodzinnych (pracy klasowych) i kilkuminutowych (kartkówek). 



 2 

5. Sprawdziany całogodzinne obejmujące większą partię materiału przeprowadzane są 

po omówieniu od jednego do dwóch rozdziałów. 

6. Sprawdziany całogodzinne są zapowiedziane z przynajmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem i poprzedzone powtórzeniem. 

7. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej, przystępuje do jego napisania w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

8. Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, 

może przystąpić do jej poprawy w uzgodnionym z nauczycielem terminie – w ciągu 

dwóch tygodni od momentu otrzymania sprawdzonej pracy. Do poprawy oceny 

dostatecznej uczeń przystępuje wyłącznie za zgodą nauczyciela. Ocena otrzymana za 

poprawę sprawdzianu wpisywana jest do dziennika obok oceny z danego sprawdzianu.  

9. Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji mogą być przeprowadzone 

bez uprzedzenia. 

10. Wszystkie prace klasowe i kartkówki są sprawdzane przez nauczyciela i oddane 

uczniowi terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni. 

11. Uczeń otrzymuje sprawdzony i oceniony sprawdzian do wglądu na lekcji i ma 

obowiązek zwrócić go nauczycielowi. W przypadku nieoddania sprawdzianu uczeń 

otrzymuje uwagę, która zostaje wpisana do zeszytu uwag. 

12. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne mogą być udostępnione do wglądu 

rodzicom/opiekunom prawnym na zasadach określonych przez nauczyciela (na prośbę 

rodziców/opiekunów prawnych i wyłącznie na terenie szkoły). 

 

Odpowiedzi ustne 

13. Uczeń odpowiada na pytania obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji lub 

wyznaczone zagadnienie, a w przypadku powtórzenia z treści obejmujących określone 

rozdziały. 

 

Zadawanie i ocenianie prac domowych 

14. Zadając pracę domową, nauczyciel określ wymagania związane z jej wykonaniem, np. 

termin i sposób. 

15. Praca domowa może być sprawdzona i oceniona bezpośrednio po wykonaniu lub 

podczas kontroli okresowej zeszytów przedmiotowych/zeszytów ćwiczeń - zgodnie z 

umową dotyczącą konkretnej pracy. 
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16. Z wyjątkiem pracy projektowej, uczeń ma możliwość poprawy pracy domowej na 

określonych zasadach i w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

17. Uczeń, który często nie odrabia prac domowych na skutek zaniedbania, 

nieodpowiedniego stosunku do przedmiotu i lekceważenia swoich obowiązków, może 

zostać pozbawiony prawa do wykonania pracy w drugim terminie. 

 

Prowadzenie i ocenianie zeszytów przedmiotowych  

 

18. Zeszyt przedmiotowy może być raz sprawdzany w ciągu semestru pod kątem 

kompletności notatek, prac domowych i estetyki. 

19. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek i ćwiczeń za czas swojej nieobecności na 

zajęciach. 

20. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z tego obowiązku lub 

zmniejszyć liczbę wymaganych ćwiczeń. 

 

III. Obszary aktywności uczniów 

1. Korzystanie z różnych źródeł informacji. 

2. Praca samodzielna. 

3. Praca w grupach. 

4. Aktywność na zajęciach, zaangażowanie w proces lekcji 

5. Wykonywanie dodatkowych prac domowych. 

6. Posługiwanie się słownikiem dwujęzycznym. 

7. Udział w konkursach przedmiotowych.  

 

IV. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

Formy pisemne 

• sprawdziany 
• kartkówki 
• zadania domowe 
• prace projektowe 

Formy ustne 

• odpowiedzi na pytania obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji  
• wypowiedź na wyznaczony temat/zagadnienie 
• czytanie/czytanie z podziałem na role 
• prezentacja pracy własnej i grupy 
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V. Kryteria oceny poszczególnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności 

oraz obszarów aktywności ucznia 

 

1. Odpowiedź ustna 

Wpływ na ocenę mają: 
• wiadomości 
• umiejętność stosowania poprawnych konstrukcji gramatycznych 
• posługiwanie się poznanym słownictwem 
• płynność wypowiedzi 

 

2. Aktywność na lekcji 

Wpływ na ocenę mają: 
• trafność wypowiedzi 
• kreatywność 

 

3. Sprawdziany i kartkówki 

Sposób punktowania jest indywidualny dla poszczególnych prac. Sprawdziany 
najczęściej oceniane są według następującej normy: 
 

85 – 100 % bardzo dobry  (5) 

70 – 84 % dobry  (4) 

55 – 69 % dostateczny  (3) 

40 – 54 % dopuszczający  (2) 

  0 – 39 % niedostateczny  (1) 

 

*celujący  (6)  – 100 % poprawnych odpowiedzi oraz rozwiązanie dodatkowego zadania 

sprawdzającego wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania danej klasy. 

 

4. Prace domowe 

 Wpływ na ocenę mają: 
• poprawność językowa 
• poprawność ortograficzna 
• zgodność pracy z tematem 
• kompozycja pracy 
• staranność zapisu 

5. Prace projektowe 

Wpływ na ocenę mają: 
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• estetyka wykonania 
• zgodność z tematem 
• pomysłowość 
• dobór materiału 
• wkład pracy 

 

6. Praca indywidualna 

Wpływ na ocenę mają: 
• stopień samodzielności ucznia 
• umiejętność pracy według instrukcji 
• sprawność wykonania zadania 
• prezentacja zadania 

 

7. Praca w grupach 

Wpływ na ocenę mają: 
• zaangażowanie w pracę grupy 
• umiejętność pracy w zespole 
• realizacja wyznaczonego zadania 

 

8. Czytanie/czytanie z podziałem na role 

Wpływ na ocenę mają: 
• płynność 
• uwzględnianie znaków przestankowych 
• zachowanie właściwego tempa 
• nadanie właściwej intonacji 
• poprawność 

 

9. Korzystanie z różnych źródeł informacji 

Wpływ na ocenę mają: 
• umiejętność doboru źródła informacji 
• umiejętność przekazu dodatkowych informacji 

 

10. Prowadzenie zeszytu 

Wpływ na ocenę mają: 
• kompletność notatek i ćwiczeń oraz estetyka zapisu 

 

VI. Wymagania na poszczególne oceny 

Szczegółowe kryteria oceniania znajdują się w teczce przedmiotowej. 
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VII. Sposoby dostosowania warunków oceniania dla uczniów z dysfunkcjami. 

• uczeń nie będzie odpytywany z głośnego czytania nowego tekstu na forum klasy, 

chyba że wyrazi na to zgodę 

• będzie miał więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, w miarę potrzeby może 

skorzystać z pomocy nauczyciela przy ich odczytaniu 

• nauczyciel będzie monitorował stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanego 

tekstu, poleceń i instrukcji 

• błędy ortograficzne, interpunkcyjne i graficzne w pracach pisemnych nie będą 

wpływały na ocenę ogólną 

• w przypadku z trudnościami w odczytaniu wypowiedzi nauczyciel poprosi ucznia 

o ich przeczytanie 

• w przypadku rozwiązywania tej samej liczby zadań na sprawdzianach i pracach 

klasowych uczeń będzie mógł skorzystać z wydłużonego czasu na realizację testu   

• uczeń z niedosłuchem otrzymuje od nauczyciela polecenia wyłącznie w wersji 

pisemnej; nie realizuje zadań sprawdzających rozumienie tekstu słuchanego 

VIII. Zasady ustalania oceny semestralnej i rocznej 

• Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w 

ciągu semestru.  

• Ocena roczna ustalana jest na podstawie oceny śródrocznej oraz ocen cząstkowych 

uzyskanych w drugim semestrze.  

• Ocena śródroczna / roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

• Ocenami nadrzędnymi przy ustalaniu oceny śródrocznej / rocznej są oceny z prac 

klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych. Pozostałe oceny są ocenami 

dopełniającymi, które wpływają na podwyższenie lub obniżenie tych ocen. 

• Na miesiąc przed klasyfikacją roczną nauczyciel przypomina uczniom i rodzicom 

o możliwości, warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

• Uczeń zgłasza się z informują o zamiarze ubiegania się o ocenę wyższą niż 

przewidywana do nauczyciela przedmiotu. 

• Nauczyciel ustala z uczniem wymagania, jakie należy spełnić w celu uzyskania 

wyższej oceny oraz omawia formy sprawdzenia poziomu spełnienia tych 

wymagań (np. sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, dodatkowe prace itp.). 

• Nauczyciel ustala z uczniem terminy realizacji ustalonych wymagań. 
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IX. Sposoby informowania rodziców 

Rodzice znają przedmiotowe zasady oceniania oraz kryteria poszczególnych ocen. 

Informacje o ocenach przekazywane są w następujący sposób: 

• wpisy do dzienniczka ucznia 
• rozmowy indywidualne 
• spotkania wywiadowcze (na podstawie wpisów w dzienniku) 

 

X. Ewaluacja systemu 

Ewaluacji Przedmiotowych Zasad Oceniania z języka angielskiego dokonuje się zgodnie  

z ustalonymi zapisami w Statucie Szkoły. 

 

XI. Uwagi końcowe 

Kwestie nieujęte w PZO z języka angielskiego reguluje Statut Szkoły. 
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Szczegółowe kryteria oceniania – język angielski - klasa 4 
 

 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceniania na ocenę dopuszczającą, nie wykazuje postępów  
w nauce pomimo dostosowania przez nauczyciela wymagań edukacyjnych do jego potrzeb oraz możliwości ani nie wykazuje 
zainteresowania przedmiotem.  
 
Ocenę celującą natomiast otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza kryteria oceniania na ocenę bardzo 
dobrą oraz wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem, dobrowolnie podejmuje dodatkowe prace, np. przeczytanie lektury, 
wykonanie pomocy edukacyjnej dla klasy, udział w konkursach.  
 

 

Starter: Ready, steady, go! 
 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 

Przedstawianie 
się 

Uczeń przedstawia się, 
popełniając liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. Popełnia 
liczne błędy, literując 
swoje imię i nazwisko. 

Uczeń przedstawia się, 
popełniając błędy, ale 
jego wypowiedź jest  
w znacznym stopniu 
zrozumiała. Popełnia 
błędy, literując swoje imię 
i nazwisko. 

Uczeń przedstawia się, 
popełniając jedynie 
drobne błędy, a jego 
wypowiedź jest w pełni 
zrozumiała. Potrafi 
przeliterować swoje imię 
i nazwisko. 

Uczeń przedstawia się  
w sposób prawidłowy  
i zrozumiały. Bezbłędnie 
literuje swoje imię  
i nazwisko. 

Opisywanie 
przedmiotów  
i miejsc 

Uczeń opisuje 
przedmioty, 
uwzględniając ich kolor, 
klasę oraz ilość, ale jego 
wypowiedź zawiera  
liczne błędy językowe 
utrudniające 
zrozumienie. 

Uczeń opisuje przedmioty, uwzględniając ich kolor, 
klasę oraz ilość. Popełnia drobne błędy, ale jego 
wypowiedź jest w pełni zrozumiała. 

Uczeń opisuje 
przedmioty, 
uwzględniając ich kolor, 
klasę oraz ilość. Nie 
popełnia błędów. Buduje 
pełne zdania. 

Reagowanie  
w sytuacjach 
życia 
codziennego 

Uczeń częściowo 
rozumie zwroty 
związane z typowymi 
sytuacjami w klasie. 
Wykonuje tylko 
najprostsze polecenia. 

Uczeń rozumie zwroty 
związane z typowymi 
sytuacjami w klasie. 
Wykonuje i wydaje 
proste polecenia, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń rozumie zwroty 
związane z typowymi 
sytuacjami w klasie. 
Wykonuje i wydaje 
proste polecenia. 

Uczeń bezbłędnie 
wykonuje i wydaje 
polecenia związane  
z typowymi sytuacjami  
w klasie. 

Słownictwo Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, stosując 
słownictwo z rozdziału 
(school objects, days of 
the week, seasons of the 
year, months of the year, 
parts of the body, 
animals, clothes). 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, stosując 
słownictwo z rozdziału 
(school objects, days of 
the week, seasons of the 
year, months of the year, 
parts of the body, 
animals, clothes). 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo z rozdziału 
(school objects, days of 
the week, seasons of the 
year, months of the 
year, parts of the body, 
animals, clothes). 

Uczeń poprawnie stosuje 
słownictwo z rozdziału 
(school objects, days of 
the week, seasons of the 
year, months of the year, 
parts of the body, 
animals, clothes). 

Gramatyka Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, stosując 
zaimki wskazujące (this, 
that, these, those). 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, stosując zaimki 
wskazujące (this, that, 
these, those). 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje zaimki 
wskazujące (this, that, 
these, those). 

Uczeń poprawnie  
stosuje zaimki 
wskazujące (this, that, 
these, those). 

 

Unit 1   Meet my family 
 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 

Unit 1a   The Amazing Journey: Nice to meet you 
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Uczeń reaguje 
ustnie  
w prostych 
sytuacjach dnia 
codziennego: 
przedstawia 
członków swojej 
rodziny. 

Przedstawiając członków 
swojej rodziny, używa 
tylko najprostszych słów, 
nie posługuje się 
pełnymi zdaniami, 
popełniane przez niego 
błędy utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Przedstawiając członków 
swojej rodziny, popełnia 
błędy w wymowie, ale 
wykazuje znajomość 
podstawowego zestawu 
słów. 

Samodzielnie 
przedstawia członków 
swojej rodziny.  
W swojej wypowiedzi 
stosuje pełny zestaw 
słów z zakresu, 
posługuje się 
konstrukcją This is …, 
używając zarówno 
twierdzących, jak  
i przeczących form 
czasownika be w liczbie 
pojedynczej. Popełnia 
drobne błędy. 

Samodzielnie 
i bezbłędnie przedstawia 
członków swojej rodziny. 
W swojej wypowiedzi 
stosuje rozbudowany 
zestaw słów, posługuje 
się konstrukcją This is …, 
używając zarówno 
twierdzących, jak  
i przeczących form 
czasownika be w liczbie 
pojedynczej. 

Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego 
tekstu – bardziej na 
podstawie ilustracji. 
Rozumie tylko 
najprostsze wypowiedzi 
bohaterów. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie wypowiedzi 
wszystkich bohaterów, 
ale rozumie ogólny sens 
tekstu. 

W większości rozumie 
ogólny sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów czytanki The 
Amazing Journey: Nice to 
meet you. 

W pełni rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey: Nice to meet 
you. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne. 

Słownictwo. 
Zakres:  
życie rodzinne 
– członkowie 
rodziny. 

Uczeń ma problemy  
z zastosowaniem nawet 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje znaczną 
większość słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie pełny 
zestaw słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik be  
w liczbie 
pojedynczej  
w zdaniach 
twierdzących  
i przeczących. 

Uczeń popełnia liczne 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie jego 
wypowiedzi, stosując 
czasownik be w zdaniach 
twierdzących  
i przeczących. 

Uczeń popelnia drobne 
błędy, stosując 
czasownik be  
w zdaniach twierdzących 
i przeczących. 

Uczeń stosuje poprawnie 
czasownik be w zdaniach 
twierdzących  
i przeczących. 

Uczeń stosuje płynnie 
i poprawnie czasownik 
be w zdaniach 
twierdzących  
i przeczących. 

 

Unit 1b   A tall and beautiful penguin 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 

Rozumie tylko 
najprostsze zdania 
zawarte w tekście 
czytanki A tall and 
beautiful penguin. 
Bardziej domyśla się niż 
rozumie ogólny sens 
tekstu. 

Ma bardzo duże 
problemy ze 
zrozumieniem ogólnego 
sensu zaprezentowanej 
czytanki A tall and 
beautiful penguin. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki A tall and 
beautiful penguin.  
W większości rozumie 
słownictwo oraz 
zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. 

W pełni rozumie treść 
czytanki A tall and 
beautiful penguin. 
Zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście 
słuchanym. 

W większości nie 
rozumie 
zaprezentowanej 
wypowiedzi Bena i nie 
radzi sobie  
z zaznaczeniem 
odpowiedzi. 

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
wypowiedzi Bena  
o jego cioci i wujku oraz  
z zaznaczeniem 
odpowiedzi. 

Rozumie, co Ben mówi  
o swojej cioci i wujku, ale 
popełnia drobne błędy, 
zaznaczając zdania 
prawdziwe  
i fałszywe. 

W pełni rozumie, co Ben 
mówi o swojej cioci  
i wujku. Poprawnie 
zaznacza zdania fałszywe 
oraz prawdziwe. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne. Opisuje 
ludzi. 

Popełnia liczne błędy 
przy udzielaniu 
odpowiedzi dotyczących 
wyglądu wymyślonej 
postaci. Nie radzi sobie  
z konstruowaniem 
pytań. 

Popełnia błędy zarówno 
przy konstruowaniu 
pytań, jaki i odpowiedzi 
dotyczących wyglądu  
i cech wymyślonej 
postaci. 

Poprawnie odpowiada  
na pytania dotyczące 
wyglądu i cech 
wymyślonej postaci, ma 
drobne problemy  
z konstruowaniem pytań. 

Płynnie zadaje  
i odpowiada na pytania 
dotyczące wyglądu i cech 
wymyślonej postaci. 

Słownictwo. Uczeń ma problemy  Uczeń stosuje tylko Uczeń stosuje Uczeń stosuje 
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Zakres:  
człowiek  
– wygląd 
zewnętrzny. 

z zastosowaniem nawet 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
tematu 
zaprezentowanego na 
lekcji. 

podstawowy zestaw 
słownictwa w zakresie 
tematu 
zaprezentowanego na 
lekcji. Popełnia błędy. 

poprawnie większość 
słownictwa w zakresie 
tematu 
zaprezentowanego na 
lekcji. 

samodzielnie pełny 
zestaw słownictwa  
w zakresie tematu 
zaprezentowanego na 
lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik be  
w pytaniach 
oraz w krótkich 
odpowiedziach  
w liczbie 
pojedynczej. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, stosując 
czasownik be  
w pytaniach oraz  
w krótkich odpowiedziach 
w liczbie pojedynczej. 

Uczeń popełnia błędy, 
stosując czasownik be  
w pytaniach oraz  
w krótkich odpowiedziach 
w liczbie pojedynczej. 

Uczeń stosuje poprawnie 
czasownik be  
w pytaniach oraz 
w krótkich odpowiedziach 
w liczbie pojedynczej. 

Uczeń stosuje płynnie  
i poprawnie czasownik 
be w pytaniach oraz  
w krótkich 
odpowiedziach w liczbie 
pojedynczej. 

 

Unit 1c   Making friends 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 

Ma problem  
z dopasowaniem zdjęć 
do dialogów i ogólnym 
zrozumieniem tekstu ze 
względu na mały zasób 
słów. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów, ale rozumie 
tylko pojedyncze proste 
zdania. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów, ale nie rozumie 
wszystkich 
zamieszczonych słów. 

W pełni rozumie 
zaprezentowane dialogi  
i bezbłędnie dopasowuje 
zdjęcia do tekstów. 

Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe. 

Ma bardzo duży problem 
z wyszukaniem w tekście 
informacji będących 
odpowiedziami na  
zadane pytania. Nie radzi 
sobie z poruszaniem się 
po tekście. 

Wyszukuje w tekście 
informacje będące 
odpowiedziami tylko na 
niektóre zadane pytania. 

Poprawnie wyszukuje  
w tekście większość 
informacji będących 
odpowiedziami na zadane 
pytania. 

Sprawnie i poprawnie 
wyszukuje w tekście 
informacje będące 
odpowiedziami na  
zadane pytania. 

Uczeń reaguje na 
wypowiedzi  
w formie 
pisemnej 
z zakresu 
człowiek – dane 
personalne. 
Pozyskuje 
informacje. 

Nie potrafi samodzielnie 
ułożyć pytań do 
większości podanych 
odpowiedzi związanych  
z pozyskiwaniem 
informacji dotyczących 
podstawowych danych 
personalnych. 

Układa tylko niektóre 
pytania do podanych 
odpowiedzi związane  
z pozyskiwaniem 
informacji dotyczących 
podstawowych danych 
personalnych. Popełnia 
liczne błędy. 

Popełnia drobne błędy, 
układając pytania do 
podanych odpowiedzi 
związane  
z pozyskiwaniem 
informacji dotyczących 
podstawowych danych 
personalnych. 

Bezbłędnie układa  
pytania do podanych 
odpowiedzi związane  
z pozyskiwaniem 
informacji dotyczących 
podstawowych danych 
personalnych. 

Uczeń reaguje 
ustnie  
w prostych 
sytuacjach dnia 
codziennego: 
przedstawia 
siebie, podaje 
swój wiek  
i miejsce 
zamieszkania. 

Potrafi się przedstawić  
z imienia i nazwiska. 
Reaguje na niektóre 
pytania dotyczące jego 
wieku, miejsca 
zamieszkania, urodzin  
i najlepszej koleżanki 
/najlepszego kolegi,  
a jego wypowiedzi 
zawierają bardzo liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie treści. 

Potrafi się przedstawić  
z imienia i nazwiska. 
Reaguje na większość 
pytań dotyczących jego 
wieku, miejsca 
zamieszkania, urodzin  
i najlepszej koleżanki 
/najlepszego kolegi. 
Popełnia błędy. 

Potrafi się przedstawić  
z imienia i nazwiska. 
Reaguje na wszystkie 
pytania dotyczące jego 
wieku, miejsca 
zamieszkania, urodzin  
i najlepszej koleżanki 
/najlepszego kolegi. 
Popełnia drobne błędy 
nie wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Samodzielnie układa 
poprawne wypowiedzi 
dotyczące jego wieku, 
miejsca zamieszkania, 
urodzin i najlepszej 
koleżanki/najlepszego 
kolegi. Potrafi się 
przedstawić. 

Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Rozpoznaje 
różne rodzaje 

Rozpoznaje wiadomość 
typu e-mail, ale ma 
problemy z odszukaniem 
jej autora. Ma problem 
ze zrozumieniem 
ogólnego sensu 
wiadomości. Rozumie 
tylko prostsze zdania lub 
pojedyncze wyrazy. 

Rozpoznaje wiadomość  
e-mail, wie kto ją 
napisał. Rozumie ogólny 
sens tekstu, ale nie 
rozumie większości 
zamieszczonych w nim 
informacji. Ma problemy 
z odnalezieniem 
odpowiedzi na zadane 

W większości rozumie 
treść zaprezentowanej 
wiadomości e-mail. Wie, 
kto ją napisał. Potrafi 
podkreślić w tekście 
większość odpowiedzi na 
zadane pytania. 

Nie ma problemów  
z samodzielnym 
przeczytaniem  
i zrozumieniem 
wiadomości e-mail. Wie, 
kto ją napisał. Bezbłędnie 
podkreśla w tekście 
odpowiedzi na zadane 
pytania. 
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tekstów. 
Wyszukuje 
proste 
informacje  
w tekście. 

Odnajduje w tekście 
tylko fragmenty 
odpowiedzi na 
najprostsze pytania. 

pytania. Odnajduje 
niepełne informacje. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne według 
wzoru. 

Potrafi odpowiedzieć 
tylko na najprostsze 
pytania dotyczące jego 
osoby. Popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie treści. 

Potrafi utworzyć 
wiadomość e-mail, 
odpowiadając na 
zadane pytania, ale ma 
problem z ich 
zrozumieniem, a jego 
wypowiedzi zawierają 
liczne błędy. 

Popełnia drobne błędy, 
odpowiadając na zadane 
pytania i tworząc 
wiadomość e- mail 
dotyczącą jego osoby. 

Bezbłędnie odpowiada 
na zadane pytania, 
poprawnie tworząc 
wiadomość e-mail 
dotyczącą jego osoby. 

Słownictwo. 
Zakres: 
zawieranie 
znajomości oraz 
przedstawianie 
siebie. 

Uczeń stosuje tylko 
bardzo podstawowy 
zestaw słów i zwrotów 
przydatnych przy 
zawieraniu znajomości 
oraz przedstawianiu 
siebie. Popełnia liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw słów 
i zwrotów potrzebnych 
przy zawieraniu nowych 
znajomości oraz 
przedstawianiu siebie. 
Popełnia błędy. 

Uczeń stosuje większość 
słów i zwrotów 
Przydatnych przy 
zawieraniu nowych 
znajomości oraz 
przedstawianiu siebie. 
Popełnia błędy nie  
mające wpływu na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Uczeń płynnie  
i poprawnie posługuje się 
zwrotami i słownictwem 
związanym  
z poznawaniem nowych 
osób, zawieraniem 
znajomości oraz 
przedstawianiem siebie. 

Gramatyka. 
Zakres:  
pytania typu 
Who, What, 
Where, How old, 
When. 

Uczeń ma duże problemy 
z prawidłowym 
zastosowaniem pytań 
typu Who, What, Where, 
How old, When  
w kontekście zawierania 
nowych znajomości. 
Popełnia błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Uczeń poprawnie stosuje 
tylko niektóre pytania 
typu Who, What, Where, 
How old, When  
w kontekście zawierania 
nowych znajomości. 

Uczeń poprawnie stosuje 
większość pytań typu 
Who, What, Where, How 
old, When w kontekście 
zawierania nowych 
znajomości. 

Uczeń płynnie  
i poprawnie zadaje 
pytania typu Who, What, 
How old, Where, When  
w kontekście zawierania 
nowych znajomości. 

 

Unit 2   All things big and small 
 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 

Unit 2a   The Amazing Journey: You’re explorers now! 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego 
tekstu – bardziej na 
podstawie ilustracji. 
Rozumie tylko 
najprostsze wypowiedzi 
bohaterów.  
W większości nie potrafi 
poprawnie ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

Sprawia mu trudność 
Zrozumienie wypowiedzi 
wszystkich bohaterów, 
ale rozumie ogólny sens 
tekstu. Popełnia błędy, 
starając się ocenić, czy 
zgodnie z treścią czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

W większości rozumie 
ogólny sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów czytanki The 
Amazing Journey: You’re 
explorers now!  
W większości poprawnie 
potrafi ocenić czy 
zgodnie z treścią czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

W pełni rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey: You’re 
explorers now! – 
zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi 
poprawnie ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 
Wyszukuje proste 
informacje 

Popełnia liczne błędy, 
zaznaczając ulubione 
przedmioty dzieci na 
podstawie ich 
wypowiedzi. 

Popełnia błędy, 
zaznaczając ulubione 
przedmioty dzieci na 
podstawie ich 
wypowiedzi. 

Poprawnie zaznacza 
większość ulubionych 
przedmiotów dzieci na 
podstawie ich 
wypowiedzi. 

Poprawnie zaznacza 
wszystkie 
zaprezentowane na 
zdjęciach ulubione 
przedmioty dzieci na 
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szczegółowe  
w słuchanym 
tekście. 

podstawie ich 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne według 
wzoru. 

Stara się powiedzieć, co 
kto posiada na 
podstawie 
zamieszczonych  
w tabelce osób  
i przedmiotów oraz 
wzoru wypowiedzi. 
Potrafi wykorzystać 
tylko informacje podane 
przykładowo, a nie 
potrafi utworzyć ich 
samodzielnie. 

Popełnia liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, zadając 
pytania i udzielając 
odpowiedzi. Stara się 
powiedzieć, co kto 
posiada na podstawie 
zamieszczonych  
w tabelce osób  
i przedmiotów oraz 
wzoru wypowiedzi. 

Popełnia drobne błędy, 
zadając pytania  
i udzielając odpowiedzi. 
Mówi, co kto posiada na 
podstawie 
zamieszczonych  
w tabelce osób  
i przedmiotów oraz 
wzoru wypowiedzi. 

Płynnie i bezbłędnie 
zadaje pytania i udziela 
odpowiedzi. Mówi, co kto 
posiada na podstawie 
zamieszczonych  
w tabelce osób  
i przedmiotów oraz wzoru 
wypowiedzi. 

Słownictwo. 
Zakres: 
przedmioty 
codziennego 
użytku. 

Uczeń ma problemy  
z zastosowaniem 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia błędy. 

Uczeń stosuje poprawnie 
większość słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie pełny 
zestaw słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: Saxon 
genitive oraz 
zaimek 
dzierżawczy  
w liczbie 
pojedynczej  
i mnogiej. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie jego 
wypowiedzi, stosując 
Saxon genitive oraz 
zaimek dzierżawczy  
w liczbie pojedynczej  
i mnogiej. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, stosując Saxon 
genitive oraz zaimek 
dzierżawczy w liczbie 
pojedynczej i mnogiej. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje Saxon 
genitive oraz zaimek 
dzierżawczy w liczbie 
pojedynczej i mnogiej. 

Uczeń stosuje płynnie  
i poprawnie Saxon 
genitive oraz zaimek 
dzierżawczy w liczbie 
pojedynczej i mnogiej. 

 

Unit 2b   Exciting things 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Rozumie tylko 
najprostsze zdania 
zawarte w tekście 
czytanki Exciting things. 
Bardziej domyśla się niż 
rozumie ogólny sens 
tekstu. W większości nie 
potrafi poprawnie ocenić, 
którego fragmentu tekstu 
dotyczą zaprezentowane 
zdania. 

Ma bardzo duże 
problemy ze 
zrozumieniem ogólnego 
sensu zaprezentowanej 
czytanki Exciting things. 
Popełnia duże błędy 
oceniając, którego 
fragmentu tekstu 
dotyczą zaprezentowane 
zdania. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki Exciting things. 
W większości rozumie 
słownictwo oraz 
zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. Popełnia 
drobne błędy oceniając, 
którego fragmentu tekstu 
dotyczą zaprezentowane 
zdania. 

W pełni rozumie treść 
czytanki Exciting things  
– zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne. 
Sprawnie i bezbłędnie 
potrafi ocenić, którego 
fragmentu tekstu dotyczą 
zaprezentowane zdania. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 
Rozumie ogólny 
sens prostego 
tekstu. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście 
słuchanym. 

Ma bardzo duże 
problemy ze 
zrozumieniem 
wypowiedzi dzieci, 
ponumerowaniem zdjęć 
i uzupełnieniem 
brakujących informacji 
dotyczących danych 
personalnych typu: imię, 
wiek, narodowość, 
ulubiona rzecz. Popełnia 
liczne błędy. Potrzebuje 
wysłuchać tekst jeszcze 
raz. 

Ma problem ze 
zrozumieniem 
wypowiedzi dzieci, 
ponumerowaniem zdjęć 
i uzupełnieniem 
brakujących informacji 
dotyczących danych 
personalnych typu: imię, 
wiek, narodowość, 
ulubiona rzecz. Popełnia 
błędy. 

Popełnia drobne błędy, 
numerując zdjęcia oraz 
uzupełniając brakujące 
informacje dotyczące 
danych personalnych 
typu: imię, wiek, 
narodowość, ulubiona 
rzecz. 

Na podstawie 
wypowiedzi dzieci 
prawidłowo numeruje 
zdjęcia oraz uzupełnia 
brakujące informacje 
dotyczące danych 
personalnych typu: imię, 
wiek, narodowość, 
ulubiona rzecz. 

Słownictwo. 
Zakres: 
przymiotniki 
opisujące 
przedmioty, 

Uczeń ma problemy  
z zastosowaniem 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia błędy. 

Uczeń stosuje poprawnie 
poprawnie większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 

Uczeń stosuje 
samodzielnie pełny 
zestaw słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
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nazwy krajów  
i narodowości. 

lekcji. lekcji. lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik be – 
zdania 
twierdzące  
i przeczące, 
pytania i krótkie 
odpowiedzi, 
liczba pojedyncza 
oraz liczba 
mnoga. 

Uczeń podkreśla  
w tekście tylko niektóre 
zdania z formami 
czasownika be w liczbie 
mnogiej. Ma duży 
problem  
z rozróżnieniem liczby 
pojedynczej i liczby 
mnogiej. Popełnia 
bardzo liczne błędy, 
uzupełniając zdania 
formami czasownika be. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, podkreślając  
w tekście zdania  
z formami czasownika be 
w liczbie mnogiej  
i uzupełniając zdania 
odpowiednimi formami 
czasownika be. 

Uczeń potrafi podkreślić  
w tekście większość zdań 
z czasownikiem be  
w liczbie mnogiej oraz 
uzupełnić zdania 
odpowiednimi formami 
czasownika be. Popełnia 
przy tym drobne błędy. 

Uczeń sprawnie  
i bezbłędnie podkreśla  
w tekście wszystkie 
zdania z czasownikiem be  
w liczbie mnogiej; na 
podstawie obrazka 
uzupełnia zdania 
wszystkimi formami 
czasownika be. 

 

Unit 2c   Let’s play together! 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Ma duży problem  
z dopasowaniem zdjęć 
do dialogów i ogólnym 
zrozumieniem tekstu. 
Bardziej zgaduje. 
Wyszukuje w tekście 
tylko niektóre potrzebne 
informacje i popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając nimi 
podane zdania. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów, ale rozumie 
tylko pojedyncze proste 
zdania. Wyszukuje w 
tekście tylko niektóre 
potrzebne informacje. 
Popełnia błędy, 
uzupełniając podane 
zdania. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów, ale nie rozumie 
wszystkich 
zamieszczonych słów.  
W większości poprawnie 
wyszukuje w tekście 
potrzebne informacje  
i uzupełnia nimi podane 
zdania. 

W pełni rozumie 
zaprezentowane dialogi  
i bezbłędnie dopasowuje 
zdjęcia do tekstów.  
W pełni poprawnie 
wyszukuje w tekście 
potrzebne informacje  
i uzupełnia nimi podane 
zdania. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w słuchanym 
tekście. 

Popełnia liczne błędy, 
numerując 
zaprezentowane 
przedmioty oraz 
przyporządkowując im 
naklejki z nazwami 
państw. 

Popełnia błędy, 
numerując 
zaprezentowane 
przedmioty oraz 
przyporządkowując im 
naklejki z nazwami 
państw. 

W większości poprawnie 
numeruje wszystkie 
zaprezentowane 
przedmioty oraz 
przyporządkowuje im 
naklejki z nazwami 
państw. 

Poprawnie numeruje 
wszystkie 
zaprezentowane 
przedmioty oraz 
przyporządkowuje im 
naklejki z nazwami 
państw. 

Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 
Rozpoznaje 
różne rodzaje 
tekstów. 

Ma duże problemy  
z odszukaniem w treści 
listu informacji 
dotyczących jego autora. 
Popełnia bardzo liczne 
błędy. 

Popełnia liczne błędy, 
uzupełniając informacje 
dotyczące autora listu na 
podstawie treści listu. 

Na podstawie 
zamieszczonego listu 
uzupełnia informacje 
dotyczące jego autora, 
popełniając drobne błędy. 

Na podstawie 
zamieszczonego listu 
bezbłędnie uzupełnia 
informacje dotyczące 
jego autora. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne według 
wzoru. Opisuje 
przedmioty. 

Ma problem  
z poprawnym 
uzupełnieniem swoich 
danych osobowych. 
Tworząc opis swojego 
ulubionego przedmiotu  
i odpowiadając na zadane 
pytania, posługuje się 
raczej pojedynczymi 
słowami, a nie pełnymi 
zadaniami. 

W większości poprawnie 
uzupełnia swoje dane 
osobowe. Popełnia liczne 
błędy, tworząc opis 
swojego ulubionego 
przedmiotu  
i odpowiadając na zadane 
pytania. 

Nie ma problemów  
z uzupełnieniem swoich 
danych osobowych. 
Odpowiadając na zadane 
pytania, tworzy opis 
swojego ulubionego 
przedmiotu, posługując 
się prostymi zdaniami. 
Popełnia drobne błędy. 

Bezbłędnie uzupełnia 
swoje dane osobowe oraz 
tworzy opis swojego 
ulubionego przedmiotu, 
odpowiadając na zadane 
pytania. Tworzy 
rozbudowane zdania. 

Słownictwo. 
Zakres:  

Uczeń ma problemy  
z zastosowaniem 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 

Uczeń stosuje poprawnie 
większość słownictwa  

Uczeń stosuje 
samodzielnie pełny 
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gry i zabawy. najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia błędy. 

w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

zestaw słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

 

Unit 3   Open your books 
 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 

Unit 3a   The amazing journey: My favourite subject 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego 
tekstu – bardziej na 
podstawie ilustracji. 
Rozumie tylko 
najprostsze wypowiedzi 
bohaterów.  
W większości nie potrafi 
poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczące tekstu. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie wypowiedzi 
wszystkich bohaterów, 
ale rozumie ogólny sens 
tekstu. Popełnia błędy, 
starając się 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczące tekstu. 

W większości rozumie 
ogólny sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów czytanki The 
Amazing Journey: My 
favourite subject.  
W większości poprawnie 
potrafi odpowiedzieć na 
pytania zgodnie z treścią 
czytanki. 

W pełni rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey: My favourite 
subject. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne. 
Potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
zgodnie z treścią czytanki. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 

Ma duże problemy ze 
zrozumieniem zdań ze 
słuchu i stwierdzeniem, 
czy są fałszywe czy 
prawdziwe. Popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Ma problem ze 
zrozumieniem zdań ze 
słuchu i stwierdzeniem, 
czy są fałszywe czy też 
prawdziwe. Popełnia 
liczne błędy. 

W większości poprawnie 
stwierdza, czy usłyszane 
zdania są prawdziwe czy 
fałszywe. 

W pełni poprawnie 
potrafi stwierdzić, czy 
usłyszane zdania są 
prawdziwe czy fałszywe. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 

Ma duży problem 
z rozpoznaniem  
i zapisaniem nazw 
przedmiotów szkolnych 
na podstawie nagrania. 
Popełnia bardzo liczne 
błędy. 

Na podstawie nagrania 
uzupełnia nazwy tylko 
niektórych przedmiotów 
szkolnych. Popełnia 
liczne błędy. 

Na podstawie nagrania  
w większości poprawnie 
zapisuje nazwy 
zaprezentowanych 
przedmiotów szkolnych. 

Na podstawie 
nagrania w pełni 
poprawnie zapisuje 
nazwy 
zaprezentowanych 
przedmiotów 
szkolnych. 

Uczeń reaguje 
ustnie  
w prostych 
sytuacjach dnia 
codziennego: 
mówi, co 
posiada. 

Ma bardzo duży problem  
z ułożeniem pełnych zdań  
i rozmową z koleżanką/ 
/kolegą na temat szkoły. 
Popełnia bardzo liczne 
błędy. 

Rozmawiając  
z koleżanką/kolegą  
o szkole, próbuje tworzyć 
pełne zdania  
z wykorzystaniem 
podanych wyrazów. 
Popełnia liczne błędy. 

Rozmawiając  
z koleżanką/kolegą  
o szkole, tworzy pełne 
zdania, wykorzystując 
podane wyrazy. Popełnia 
drobne błędy. 

Swobodnie  
i poprawnie rozmawia  
z koleżanką/kolegą  
o szkole. Wykorzystując 
podane wyrazy, tworzy 
pełne zdania. 

Słownictwo. 
Zakres:  
nazwy 
przedmiotów 
szkolnych oraz 
dni tygodnia. 

Uczeń ma problemy  
z zastosowaniem 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia błędy. 

Uczeń stosuje poprawnie 
większość słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie pełny 
zestaw słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik have 
got – formy 
twierdzące  
i przeczące, 
zarówno pełne, 
jak i skrócone. 

Uczeń ma bardzo duże 
problemy z poprawnym 
uzupełnieniem zdań 
właściwymi formami 
czasownika have got, 
nawet na podstawie 
zamieszczonej tabeli. 
Popełnia bardzo liczne 
błędy. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
zdania właściwymi 
formami czasownika 
have got na podstawie 
tabelki. 

Uczeń w większości 
poprawnie uzupełnia 
zdania właściwymi 
formami czasownika 
have got na podstawie 
tabelki. Popełnia 
drobne błędy. 

Uczeń sprawnie  
i poprawnie uzupełnia 
zdania właściwymi 
formami czasownika 
have got na podstawie 
tabelki. 

 

Unit 3b   What time have you got English? 
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Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego 
tekstu – bardziej na 
podstawie ilustracji. 
Rozumie tylko 
najprostsze wypowiedzi 
bohaterów.  
W większości nie potrafi 
poprawnie ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie wypowiedzi 
wszystkich bohaterów, 
ale rozumie ogólny sens 
tekstu. Popełnia błędy, 
starając się ocenić, czy  
zgodnie z treścią czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

W większości rozumie 
treść czytanki What time 
have you got English? – 
zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne. 
Potrafi poprawnie ocenić, 
czy zaprezentowane 
zdania są prawdziwe czy 
też fałszywe, zgodnie  
z treścią czytanki. 
Popełnia drobne błędy. 

W pełni rozumie treść 
czytanki What time 
have you got English? – 
zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi 
poprawnie ocenić, czy 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe, zgodnie  
z treścią czytanki. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście 
słuchanym. 

Popełnia bardzo liczne 
błędy, próbując zapisać 
na podstawie nagrania 
nazwy przedmiotów 
przy właściwych 
godzinach. 

Popełnia liczne błędy, 
zapisując na podstawie 
nagrania nazwy 
przedmiotów. Ma 
problemy z 
przyporządkowaniem 
przedmiotów do 
właściwych godzin. 

Popełnia drobne błędy, 
zapisując na podstawie 
nagrania nazwy 
przedmiotów przy 
odpowiednich godzinach. 

Na podstawie nagrania 
bezbłędnie uzupełnia 
plan lekcji, wpisując 
nazwy przedmiotów 
przy odpowiednich 
godzinach. 

Uczeń reaguje 
ustnie w prostych 
sytuacjach dnia 
codziennego. 
Prosi  
o informacje. 

Ma bardzo duże 
problemy 
z przeprowadzeniem 
rozmowy z koleżanką/ 
/kolegą na temat swojego 
planu lekcji. Nie może 
skonstruować 
samodzielnie pytania. 
Podając nazwy 
przedmiotów i godziny, 
nie odpowiada pełnymi 
zdaniami. Popełnia liczne 
błędy. 

Ma problem  
z poprowadzeniem 
rozmowy z koleżanką/ 
/kolegą na temat swojego 
planu lekcji, szczególnie  
z zadawaniem pytań. 
Radzi sobie z udzielaniem 
odpowiedzi. Podaje 
nazwy przedmiotów oraz 
godziny. Popełnia duże 
błędy. 

Popełnia drobne błędy, 
rozmawiając z koleżanką/ 
/kolegą o swoim planie 
lekcji. Zadaje pytania  
i udziela odpowiedzi. 
Podaje nazwy 
przedmiotów oraz 
godziny. 

Swobodnie i bezbłędnie 
prowadzi rozmowę  
z koleżanką/kolegą na 
temat swojego planu 
lekcji. Zadaje pytania  
i udziela odpowiedzi. 
Podaje nazwy 
przedmiotów oraz 
godziny. 

Słownictwo. 
Zakres:  
czas – 
konstrukcja 
What’s the time? 
oraz podawanie 
czasu w pełnym 
zakresie; szkoła. 

Ma problemy  
z zastosowaniem 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Stosuje tylko podstawowy 
zestaw słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia błędy. 

Stosuje poprawnie 
większość słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Stosuje samodzielnie 
pełny zestaw słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik have 
got – liczba 
pojedyncza  
i mnoga  
w pytaniach oraz 
krótkich 
odpowiedziach. 

Odnajduje w tekście 
niektóre formy 
wyrażenia have got, 
popełnia bardzo liczne 
błędy, uzupełniając 
ramkę; układa pytania 
oraz odpowiedzi do 
nich. 

Odnajduje w tekście 
większość form 
wyrażenia have got, ale 
popełnia błędy, 
uzupełniając ramkę oraz 
układając pytania  
i udzielając odpowiedzi. 

Poprawnie odnajduje  
w tekście większość form 
wyrażenia have got  
i uzupełnia nimi ramkę. 
Popełnia drobne błędy, 
układając pytania  
i udzielając odpowiedzi. 

Sprawnie i bezbłędnie 
odnajduje w tekście 
wszystkie formy 
wyrażenia have got  
i uzupełnia nimi ramkę 
oraz układa pytania  
i odpowiedzi. 

 

Unit 3c   School language 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 

Ma duży problem  
z dopasowaniem zdjęć do 
dialogów i ogólnym 
zrozumieniem tekstu. 
Bardziej zgaduje. 
Wyszukuje w tekście tylko 

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów, ale rozumie 
tylko pojedyncze proste 
zdania. Wyszukuje w 
tekście tylko niektóre 

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów, ale nie rozumie 
wszystkich 
zamieszczonych słów.  
W większości poprawnie 

W pełni rozumie 
zaprezentowane dialogi  
i bezbłędnie dopasowuje 
zdjęcia do tekstów.  
W pełni poprawnie 
wyszukuje w tekście 
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sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

niektóre potrzebne 
informacje i popełnia 
liczne błędy, uzupełniając 
podane zdania. 

potrzebne informacje. 
Popełnia błędy, 
uzupełniając podane 
zdania. 

wyszukuje w tekście 
potrzebne informacje  
i uzupełnia nimi podane 
zdania. 

potrzebne informacje  
i uzupełnia nimi podane 
zdania. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne według 
wzoru. Opisuje 
miejsca. 

Na podstawie wzoru 
uczeń tworzy bardzo 
krótki opis swojej szkoły, 
popełnia bardzo liczne 
błędy. 

Na podstawie wzoru 
uczeń tworzy bardzo 
krótki opis swojej szkoły. 
Popełnia liczne błędy. 

Na podstawie wzoru 
uczeń tworzy 
kilkuzdaniowy opis swojej 
szkoły. Popełnia drobne 
błędy. 

Na podstawie wzoru 
uczeń bezbłędnie tworzy 
opis swojej szkoły w kilku 
prostych zdaniach. 

Słownictwo. 
Zakres:  
miejsca  
i przedmioty  
w szkole, typowe 
zwroty 
nauczyciela  
i uczniów. 

Uczeń rozpoznaje tylko 
niektóre zwroty typowe 
dla nauczyciela lub 
uczniów na lekcji, 
popełnia liczne błędy 
przy ich zastosowaniu. 
W opisie swojej szkoły 
wykorzystuje tylko 
najprostsze słowa  
z zakresu. Popełnia 
liczne błędy. 

Uczeń rozpoznaje  
i stosuje tylko niektóre 
zwroty typowe dla 
sytuacji szkolnych.  
W opisie swojej szkoły 
wykorzystuje tylko część 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia błędy. 

Uczeń rozpoznaje  
i stosuje typowe zwroty 
używane na lekcji, 
zarówno przez 
nauczycieli, jak i uczniów. 
Stosuje słownictwo  
z zakresu, opisując swoją 
szkołę. Popełnia drobne 
błędy. 

Uvzeń bezbłędnie 
rozpoznaje  
i stosuje typowe zwroty 
używane na lekcji, 
zarówno przez 
nauczycieli, jak i uczniów. 
Tworzy opis szkoły, 
wykorzystując w pełni 
słownictwo w zakresie 
podanym na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
liczba mnoga 
rzeczowników  
(-s, - es, -ies). 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając tekst 
odpowiednio liczbą 
pojedynczą lub mnogą 
rzeczowników. 

Uczeń popełnia błędy, 
uzupełniając tekst 
odpowiednio liczbą 
pojedynczą lub mnogą 
rzeczowników. 

Uczeń w większości 
poprawnie uzupełnia 
tekst odpowiednio liczbą 
pojedynczą lub mnogą 
rzeczowników. 

Uczeń sprawnie  
i prawidłowo uzupełnia 
tekst, odpowiednio liczbą 
pojedynczą lub mnogą 
rzeczowników. 

 

Unit 4   Home sweet home 
 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 

Unit 4a   The Amazing Journey: A beautiful house 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego 
tekstu – bardziej na 
podstawie ilustracji do 
tekstu The Amazing 
Journey: A beautiful 
house. Rozumie tylko 
najprostsze wypowiedzi 
bohaterów.  
W większości nie potrafi 
poprawnie ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie wypowiedzi 
wszystkich bohaterów, 
ale rozumie ogólny sens 
tekstu The Amazing 
Journey: A beautiful 
house. Popełnia błędy, 
starając się ocenić, czy 
zgodnie z treścią czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

W większości rozumie 
ogólny sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów czytanki The 
Amazing Journey: A 
beautiful house.  
W większości poprawnie 
potrafi ocenić, czy 
zgodnie z treścią czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

W pełni rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey: A beautiful 
house. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne 
są dla niego zrozumiałe. 
Potrafi poprawnie ocenić, 
czy zgodnie z treścią 
czytanki zaprezentowane 
zdania są prawdziwe czy 
też fałszywe. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne według 
wzoru. Opisuje 
miejsca. 

Stara się prowadzić dialog 
w parach. Ma duże 
problemy ze 
skonstruowaniem pytań, 
potrafi odpowiadać. 
Popełnia liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Stara się prowadzić 
dialog w parach. Pyta  
i opisuje wybrane 
pomieszczenia w domu. 
Popełnia liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Prowadząc w parach 
dialog, zadaje pytania  
i opisuje wybrane 
pomieszczenia oraz ich 
wyposażenie, popełniając 
niewielkie błędy. 

Płynnie i bezbłędnie 
prowadzi dialog w parach, 
opisując wybrane 
pomieszczenia w domu 
oraz ich wyposażenie. 

Słownictwo. Uczeń ma problemy  Uczeń stosuje tylko Uczeń stosuje poprawnie Uczeń stosuje 
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Zakres: 
pomieszczenia, 
wyposażenie 
domu. 

z zastosowaniem 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

podstawowy zestaw 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia błędy. 

większość słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

samodzielnie  
i poprawnie pełny zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
konstrukcja 
There is/ There 
are. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, 
uzupełniając zdania 
konstrukcją There 
is/isn’t lub There 
are/aren’t. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
zdania konstrukcją There 
is/isn’t lub There 
are/aren’t. 

Uczeń popełnia drobne 
błędy, uzupełniając 
zdania konstrukcją There 
is/isn’t lub There 
are/aren’t. 

Uczeń bezbłędnie 
uzupełnia zdania, 
wpisując There is/isn’t 
lub There are/aren’t. 

 

Unit 4b   An unusual house 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego tekstu 
– bardziej na podstawie 
ilustracji. Rozumie tylko 
najprostsze zdania lub ich 
fragmenty. W większości 
nie potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczące tekstu. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie treści 
czytanki An unusual 
house, ale rozumie 
ogólny sens tekstu. 
Popełnia liczne błędy, 
starając się 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczące tekstu. 

W większości rozumie 
treść czytanki An unusual 
house oraz jej ogólny 
sens. W większości 
poprawnie potrafi 
odpowiedzieć na pytania 
zgodnie z treścią czytanki. 

W pełni rozumie treść 
czytanki An unusual 
house. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne. 
Potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
zgodnie z treścią czytanki. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi ustne 
według wzoru. 
Opisuje miejsca. 

Pracując w parach, ma 
duże problemy ze 
zrozumieniem 
zadawanych przez 
rozmówcę pytań, 
udzieleniem odpowiedzi 
oraz zadaniem swoich 
pytań dotyczących 
wyglądu zewnętrznego 
domu. 

Pracując w parach, ma 
duże problemy ze 
skonstruowaniem pytań, 
aby dowiedzieć się, który 
dom wybrał jego 
rozmówca. Popełnia 
drobne błędy, udzielając 
odpowiedzi. 

Pracując w parach, 
prawie bezbłędnie zadaje 
pytania, aby dowiedzieć 
się, który dom wybrał 
jego rozmówca. Popełnia 
drobne błędy, udzielając 
odpowiedzi. 

Pracując w parach, 
bezbłędnie zadaje 
pytania, aby dowiedzieć 
się, który dom wybrał 
jego rozmówca. Udziela 
poprawnych odpowiedzi. 

Słownictwo. 
Zakres: 
dom – opis domu, 
pomieszczeń 
domu i ich 
wyposażenia. 

Uczeń ma problemy  
z zastosowaniem 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia bardzo 
liczne błędy, dopasowując 
wyrazy do obrazków. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji, dopasowując 
wyrazy do obrazków. 
Popełnia błędy. 

Uczeń stosuje poprawnie 
większość słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji, dopasowując 
wyrazy do obrazków. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie  
i poprawnie pełny 
zestaw słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Dopasowuje 
wyrazy do obrazków. 

Gramatyka. 
Zakres: 
przedimek 
określony the. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, uzupełniając 
tekst przedimkiem a/an 
lub the. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając tekst 
przedimkiem a/an lub 
the. 

Uczeń popełnia drobne 
błędy, uzupełniając tekst 
przedimkiem a/an lub 
the. 

Uczeń bezbłędnie 
uzupełnia tekst, wpisując 
przedimek a/an lub the. 

 

Unit 4c   Tidy up your room! 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 

Ma problem  
z dopasowaniem 
obrazków do dialogów 
Tidy up your room! oraz 
ogólnym zrozumieniem 
tekstu. Rozumie tylko 
najprostsze zdania lub ich 
fragmenty. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje obrazki do 
dialogów Tidy up your 
room!, ale rozumie tylko 
pojedyncze proste zdania. 

W większości poprawnie 
dopasowuje obrazki do 
dialogów Tidy up your 
room! 

W pełni rozumie 
zaprezentowane dialogi 
Tidy up your room! oraz 
bezbłędnie dopasowuje 
obrazki do tekstów. 

Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Wyszukuje w tekście Tidy 
up your room! tylko 
niektóre potrzebne 
informacje i popełnia 
liczne błędy, uzupełniając 
podane zdania. 

Wyszukuje w tekście Tidy 
up your room! tylko 
niektóre potrzebne 
informacje. Popełnia 
błędy, uzupełniając 
podane zdania. 

W większości poprawnie 
wyszukuje w tekście Tidy 
up your room! potrzebne 
informacje i uzupełnia 
nimi podane zdania. 

W pełni poprawnie 
wyszukuje w tekście Tidy 
up your room! potrzebne 
informacje i uzupełnia 
nimi podane zdania. 
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Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi ustne 
według wzoru. 
Opowiada  
o czynnościach 
życia 
codziennego. 

Stara się ułożyć  
i zaprezentować dialog 
dotyczący sprzątania 
pokoju, ale popełnia 
błędy znacznie 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Układa i prezentuje dialog 
dotyczący sprzątania 
pokoju. Popełnia błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Układa i prezentuje 
dialog dotyczący 
sprzątania pokoju. Nie 
popełnia błędów 
wpływających na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Sprawnie układa i płynnie 
prezentuje dialog 
dotyczący sprzątania 
pokoju. Nie popełnia 
większych błędów. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne według 
wzoru. 

Tworząc tekst ogłoszenia 
o sprzedaży domu oraz 
odpowiadając na pytania 
pomocnicze, popełnia 
bardzo liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Tworzy ogłoszenie  
o sprzedaży domu, 
odpowiadając wcześniej 
na pytania pomocnicze, 
ale popełnia błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

W większości poprawnie 
tworzy tekst ogłoszenia  
o sprzedaży domu, 
odpowiadając wcześniej 
na pytania pomocnicze. 

Poprawnie odpowiada na 
pytania, a następnie na 
podstawie odpowiedzi 
tworzy tekst ogłoszenia  
o sprzedaży domu. Nie 
popełnia większych 
błędów. 

Słownictwo. 
Zakres: 
przyimki miejsca, 
dom – 
wyposażenie. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie jego 
wypowiedzi ustnych i 
pisemnych. 

Uczeń stosuje słownictwo  
z zakresu, popełniając 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi ustnych, 
jak i pisemnych. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo  
z zakresu, zarówno  
w wypowiedziach 
ustnych, jak i pisemnych. 

Uczeń poprawnie stosuje 
słownictwo z zakresu, 
zarówno  
w wypowiedziach 
pisemnych, jak i ustnych. 

 

Unit 5   Enjoy your meal! 
 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 

Unit 5a   The Amazing Journey: It’s lunch time 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanej 
czytanki The Amazing 
Journey: It’s lunch time. 
Bardziej na podstawie 
ilustracji niż samego 
tekstu. Rozumie tylko 
najprostsze wypowiedzi 
bohaterów.  
W większości nie potrafi 
poprawnie zakreślić na 
podstawie tekstu 
właściwych wyrazów  
w podanych zdaniach. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie wypowiedzi 
wszystkich bohaterów, 
ale rozumie ogólny sens 
tekstu The Amazing 
Journey: It’s lunch time. 
Popełnia liczne błędy, 
zakreślając na podstawie 
tekstu właściwe wyrazy 
w podanych zdaniach. 

W większości rozumie 
ogólny sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów czytanki The 
Amazing Journey: It’s 
lunch time. Na podstawie 
tekstu potrafi w 
większości poprawnie 
zakreślić właściwe 
wyrazy w podanych 
zdaniach. 

W pełni rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey: It’s lunch time. 
Zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. Na 
podstawie tekstu 
potrafi poprawnie 
zakreślić właściwe 
wyrazy w podanych 
zdaniach. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście 
słuchanym. 

Popełnia bardzo liczne 
błędy, próbując zapisać 
na podstawie nagrania 
numer dialogu przy 
właściwym zdjęciu. 

Popełnia liczne błędy, 
wpisując na podstawie 
nagrania numer dialogu 
przy właściwym zdjęciu. 

Na podstawie nagrania 
w większości poprawnie 
wpisuje numer dialogu 
przy właściwym zdjęciu. 

Na podstawie nagrania 
poprawnie wpisuje 
numer dialogu przy 
właściwym zdjęciu. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne według 
wzoru. 
Opowiada  
o czynnościach 
życia 
codziennego. 

Pracując w parach, stara 
się ułożyć  
i zaprezentować dialog 
dotyczący drugiego 
śniadania, ale popełnia 
błędy znacznie 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
układa i prezentuje dialog 
dotyczący drugiego 
śniadania, jednak 
popełnia błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, układa 
i prezentuje dialog 
dotyczący drugiego 
śniadania. Nie popełnia 
błędów wpływających na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
sprawnie układa i płynnie 
prezentuje dialog 
dotyczący drugiego 
śniadania. Nie popełnia 
większych błędów. 
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Słownictwo. 
Zakres: 
jedzenie oraz 
picie, rodzaje 
posiłków, 
przymiotniki 
opisujące 
jedzenie. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie jego 
wypowiedzi ustnych  
i pisemnych. 

Uczeń stosuje słownictwo  
z zakresu, popełniając 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi ustnych, 
jak i pisemnych. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo  
z zakresu, zarówno  
w wypowiedziach 
ustnych, jak i pisemnych. 

Uczeń poprawnie stosuje 
słownictwo z zakresu, 
zarówno  
w wypowiedziach 
pisemnych, jak i ustnych. 

Gramatyka. 
Zakres: 
rzeczowniki 
policzalne  
i niepoliczalne; 
a/an/some. 

Uczeń ma problem  
z zastosowaniem określeń 
a/an/some przy 
rzeczownikach 
policzalnych oraz 
niepoliczalnych. Popełnia 
liczne błędy. 

Uczeń popełnia błędy, 
stosując określenia 
a/an/some przy 
rzeczownikach 
policzalnych oraz 
niepoliczalnych. 

Uczeń rozróżnia 
rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne.  
W większości poprawnie 
stosuje a/an/some, 
zakreślając właściwe 
wyrazy w zdaniach. 

Uczeń rozróżnia 
rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne. Poprawnie 
stosuje a/an/some, 
zakreślając właściwe 
wyrazy  
w podanych zdaniach. 

 

Unit 5b   Food around the world 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanej czytanki 
Food around the world. 
Bardziej na podstawie 
ilustracji niż samego 
tekstu. Rozumie tylko 
niektóre zdania albo ich 
fragmenty. 

Stara się zrozumieć 
ogólny sens czytanki 
Food around the world. 
Zarówno słownictwo, jak 
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne 
nie są dla niego w 
większości zrozumiałe. 

W większości rozumie 
treść czytanki Food 
around the world. 
Zarówno słownictwo, jak 
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne 
są dla niego raczej 
zrozumiałe 

W pełni rozumie treść 
czytanki Food around the 
world. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne 
są dla niego zrozumiałe. 

Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Wyszukuje w tekście 
Food around the world 
tylko niektóre potrzebne 
informacje i popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając podane 
zdania. 

Wyszukuje w tekście 
Food around the world 
tylko niektóre potrzebne 
informacje. Popełnia 
błędy, uzupełniając 
podane zdania. 

W większości poprawnie 
wyszukuje w tekście Food 
around the world 
potrzebne informacje  
i uzupełnia nimi podane 
zdania. 

W pełni poprawnie 
wyszukuje w tekście Food 
around the world 
potrzebne informacje  
i uzupełnia nimi podane 
zdania. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście 
słuchanym. 

Popełnia bardzo liczne 
błędy, próbując zapisać 
na podstawie nagrania 
nazwy produktów w 
odpowiednie miejsca 
przepisów kulinarnych. 
Gubi się śledząc tekst. 

Popełnia liczne błędy, 
zapisując na podstawie 
nagrania nazwy 
produktów do przepisów 
kulinarnych. 

Na podstawie nagrania  
w większości poprawnie 
uzupełnia przepisy 
kulinarne, wpisując 
nazwy produktów  
w odpowiednie miejsca. 

Na podstawie nagrania 
poprawnie uzupełnia 
przepisy kulinarne, 
wpisując nazwy 
produktów  
w odpowiednie miejsca. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi ustne 
według wzoru. 
Opowiada  
o czynnościach 
życia 
codziennego. 

Stara się zadawać pytania 
i udzielać odpowiedzi 
dotyczących zawartości 
koszyka piknikowego, 
jednak popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Zadając pytania lub 
udzielając odpowiedzi 
rozmówcy dotyczących 
zawartości koszyka 
piknikowego, popełnia 
liczne błędy. 

Pracując w parach, 
sprawnie zadaje pytania  
i odpowiada na pytania 
rozmówcy dotyczące 
zawartości koszyka 
piknikowego. Popełnia 
drobne błędy podczas 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
sprawnie zadaje pytania  
i odpowiada na pytania 
rozmówcy dotyczące 
zawartości koszyka 
piknikowego. Nie 
popełnia przy tym 
większych błędów. 

Słownictwo. 
Zakres: produkty 
spożywcze, 
naczynia, 
gotowanie. 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi ustnych 
i pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo z zakresu, 
popełniając liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych, jak i pisemnych. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo z zakresu, 
zarówno w 
wypowiedziach ustnych, 
jak i pisemnych. 

Uczeń poprawnie 
stosuje słownictwo  
z zakresu, zarówno  
w wypowiedziach 
pisemnych, jak  
i ustnych. 

Gramatyka. 
Zakres: 
rzeczowniki 
policzalne  
i niepoliczalne  
w pytaniach  

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
zdania wyrazami some 
lub any. 

Uczeń popełnia błędy, 
uzupełniając zdania 
wyrazami some lub any. 

Uczeń w większości 
poprawnie i raczej ze 
zrozumieniem uzupełnia 
zdania, wpisując some 
lub any. 

Uczeń poprawnie i ze 
zrozumieniem 
uzupełnia zdania, 
wpisując some lub any. 
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i przeczeniach. 
 

Unit 5c   Funny things about food 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanej 
czytanki Funny things 
about food. Bardziej na 
podstawie ilustracji niż 
samego tekstu. Rozumie 
tylko niektóre zdania 
albo ich fragmenty. 
Podkreśla tylko niektóre 
proste wyrażenia, za 
pomocą których ktoś 
proponuje coś do 
jedzenia lub o coś prosi. 

Stara się zrozumieć 
ogólny sens czytanki 
Funny things about food. 
Poprawnie podkreśla 
niektóre wyrażenia, za 
pomocą których ktoś 
proponuje coś do 
jedzenia lub o coś prosi. 

W większości rozumie 
treść czytanki Funny 
things about food. 
Poprawnie podkreśla 
większość wyrażeń, za 
pomocą których ktoś 
proponuje coś do 
jedzenia lub o coś prosi. 

Rozumie treść czytanki 
Funny things about food. 
Poprawnie podkreśla 
wyrażenia, za pomocą 
których ktoś proponuje 
coś do jedzenia lub o coś 
prosi. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne według 
wzoru. 

Popełnia liczne błędy, 
uzupełniając  
i prezentując dialog,  
w którym proponuje, 
prosi, dziękuje lub 
odmawia czegoś do 
jedzenia. 

Popełnia błędy, 
uzupełniając  
i prezentując dialog,  
w którym proponuje, 
prosi, dziękuje lub 
odmawia czegoś do 
jedzenia. 

W większości poprawnie 
uzupełnia i prezentuje 
dialog, w którym 
proponuje, prosi, 
dziękuje lub odmawia 
czegoś do jedzenia. 

Poprawnie uzupełnia  
i prezentuje dialog,  
w którym proponuje, 
prosi, dziękuje lub 
odmawia czegoś do 
jedzenia. 

Uczeń reaguje 
ustnie  
w prostych 
sytuacjach dnia 
codziennego. 

Pracując w parach, stara 
się poprosić o coś 
koleżankę/ kolegę lub 
zapytać o pozwolenie, ale 
popełnia znaczące błędy 
bardzo wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, gdy prosi 
o coś koleżankę/ kolegę 
lub pyta o pozwolenie. 

Pracując w parach,  
w większości poprawnie 
prosi o coś koleżankę/ 
kolegę lub pyta  
o pozwolenie. 

Pracując w parach, 
poprawnie prosi o coś 
koleżankę/kolegę lub 
pyta o pozwolenie. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne według 
wzoru. 

Na podstawie wzoru 
zaproszenia tworzy tekst 
swojego zaproszenia na 
przyjęcie, popełniając 
bardzo liczne błędy 
utrudniające zrozumienie 
jego wypowiedzi. 

Na podstawie wzoru 
zaproszenia tworzy tekst 
swojego zaproszenia na 
przyjęcie, popełniając 
liczne błędy. 

Na podstawie wzoru 
zaproszenia tworzy tekst 
swojego zaproszenia na 
przyjęcie, popełniając 
drobne błędy. 

Na podstawie wzoru 
zaproszenia poprawnie 
tworzy tekst swojego 
zaproszenia na przyjęcie. 

Słownictwo. 
Zakres:  
wyrażenia 
związane  
z zamawianiem  
i oferowaniem 
jedzenia. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie jego 
wypowiedzi ustnych  
i pisemnych. 

Uczeń stosuje słownictwo 
z zakresu, popełniając 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi ustnych, 
jak i pisemnych 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo z zakresu, 
zarówno  
w wypowiedziach 
ustnych, jak i pisemnych. 

Uczeń poprawnie stosuje 
słownictwo z zakresu, 
zarówno  
w wypowiedziach 
pisemnych, jak i ustnych. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik can – 
prośba, pytanie  
o pozwolenie. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, stosując 
czasownik can do 
wyrażenia prośby lub 
pytania o pozwolenie. 

Uczeń popełnia błędy, 
stosując czasownik can 
do wyrażenia prośby lub 
pytania o pozwolenie. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
czasownik can, wyrażając 
prośby lub pytania  
o pozwolenie. 

Uczeń poprawnie stosuje 
czasownik can, wyrażając 
prośby lub pytania  
o pozwolenie. 

 

Unit 6   What do you do in your free time? 
 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 

Unit 6a   The Amazing Journey: I can’t walk any more 
Uczeń rozumie Rozumie ogólny sens Sprawia mu trudność W większości rozumie W pełni rozumie treść 
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krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

zaprezentowanego 
tekstu – bardziej na 
podstawie ilustracji do 
tekstu The Amazing 
Journey: I can’t walk any 
more. Rozumie tylko 
najprostsze wypowiedzi 
bohaterów.  
W większości nie potrafi 
poprawnie ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

zrozumienie wypowiedzi 
wszystkich bohaterów, 
ale rozumie ogólny sens 
tekstu The Amazing 
Journey: I can’t walk any 
more. Popełnia błędy, 
starając się ocenić, czy 
zgodnie z treścią czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

ogólny sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów czytanki The 
Amazing Journey: I can’t 
walk any more.  
W większości poprawnie 
potrafi ocenić, czy 
zgodnie z treścią czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe czy też 
fałszywe. 

czytanki The Amazing 
Journey: I can’t walk any 
more. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne 
są dla niego zrozumiałe. 
Potrafi poprawnie ocenić, 
czy zgodnie z treścią 
czytanki zaprezentowane 
zdania są prawdziwe czy 
też fałszywe. 

Uczeń reaguje 
ustnie w prostych 
sytuacjach dnia 
codziennego. 

Pracując w parach, stara 
się zadawać pytania 
koleżance/koledze, ale 
popełnia przy tym 
znaczące błędy bardzo 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, gdy 
zadaje pytania 
koleżance/koledze. 

Pracując w parach,  
w większości poprawnie 
zadaje pytania 
koleżance/koledze. 

Pracując w parach, 
poprawnie zadaje pytania 
koleżance/koledze oraz 
udziela odpowiedzi. 

Słownictwo. 
Zakres: 
nazwy zwierząt 
oraz ich cechy, 
zwyczaje ludzi  
i zwierząt. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie jego 
wypowiedzi ustnych  
i pisemnych. 

Uczeń stosuje słownictwo  
z zakresu, popełniając 
błędy wpływające na 
zrozumienie, zarówno 
jego wypowiedzi ustnych, 
jak i pisemnych. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo z zakresu, 
zarówno  
w wypowiedziach 
ustnych, jak i pisemnych. 

Uczeń poprawnie stosuje 
słownictwo z zakresu, 
zarówno  
w wypowiedziach 
pisemnych, jak i ustnych. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik can – 
twierdzenia, 
przeczenia, 
pytania i krótkie 
odpowiedzi. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, stosując 
czasownik can 
(twierdzenia, przeczenia, 
pytania i krótkie 
odpowiedzi). 

Uczeń popełnia błędy, 
stosując czasownik can 
(twierdzenia, przeczenia, 
pytania i krótkie 
odpowiedzi). 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
czasownik can 
(twierdzenia, przeczenia, 
pytania i krótkie 
odpowiedzi). 

Uczeń poprawnie stosuje 
czasownik can 
(twierdzenia, przeczenia, 
pytania i krótkie 
odpowiedzi). 

 

Unit 6b   Elephant training 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanej 
czytanki Elephant 
training. Bardziej na 
podstawie ilustracji niż 
samego tekstu. Rozumie 
tylko najprostsze zdania 
albo fragmenty zdań. 
Popełnia bardzo liczne 
błędy, zamieniając 
wyróżnione błędne 
wyrazy na właściwe, 
zgodne z treścią 
czytanki. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie tekstu 
Elephant training. 
Popełnia liczne błędy, 
zamieniając wyróżnione 
błędne wyrazy na 
właściwe, zgodne  
z treścią czytanki. 

W większości rozumie 
ogólny sens tekstu oraz 
treść czytanki Elephant 
training. Na podstawie 
tekstu w większości 
poprawnie zamienia 
wyróżnione błędne 
wyrazy na właściwe, 
zgodne z treścią czytanki. 

W pełni rozumie treść 
czytanki Elephant 
training. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. Na 
podstawie tekstu 
potrafi poprawnie 
zamienić wyróżnione 
błędne wyrazy na 
właściwe, zgodne  
z treścią czytanki. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście 
słuchanym. 

Ma duże problemy ze 
zrozumieniem  
i zaznaczeniem na 
podstawie nagrania 
nawet kilku zajęć 
wykonywanych przez 
Alice w poszczególne dni 
tygodnia. 

Na podstawia nagrania 
poprawnie zaznacza 
niektóre zajęcia 
wykonywane przez Alice 
w poszczególnych dniach 
tygodnia. 

Na podstawie nagrania 
poprawnie zaznacza 
większość zajęć 
wykonywanych przez 
Alice w poszczególne dni 
tygodnia. 

Na podstawie nagrania 
poprawnie zaznacza 
zajęcia wykonywane 
przez Alice  
w poszczególne dni 
tygodnia. 
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Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi ustne 
według wzoru. 
Opowiada o 
czynnościach 
życia 
codziennego. 

Pracując w parach, 
popełnia liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi dotyczącej 
czynności wykonywanych 
w wolnym czasie. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi dotyczącej 
czynności wykonywanych 
w wolnym czasie. 

Pracując w parach, 
popełnia drobne błędy 
opowiadając  
o czynnościach 
wykonywanych  
w wolnym czasie. 

Pracując w parach, 
poprawnie i swobodnie 
opowiada  
o czynnościach 
wykonywanych  
w wolnym czasie. 

Słownictwo. 
Zakres: 
czynności życia 
codziennego 
wykonywane 
zazwyczaj oraz  
w wolnym czasie. 

Uczeń Popełnia bardzo 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie jego 
wypowiedzi ustnych  
i pisemnych. 

Uczeń Stosuje 
słownictwo z zakresu, 
popełniając błędy 
wpływające na 
zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych, jak i pisemnych. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo  
z zakresu, zarówno  
w wypowiedziach 
ustnych, jak i pisemnych. 

Uczeń poprawnie stosuje 
słownictwo z zakresu, 
zarówno  
w wypowiedziach 
pisemnych, jak i ustnych. 

Gramatyka. 
Zakres: 
present simple 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, uzupełniając 
zdania właściwymi 
formami (twierdzącymi 
lub przeczącymi) 
podanych czasowników  
w czasie present simple. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
zdania właściwymi 
formami (twierdzącymi 
lub przeczącymi) 
podanych czasowników 
w czasie present simple. 

Uczeń w większości 
poprawnie uzupełnia 
zdania właściwymi 
formami (twierdzącymi 
lub przeczącymi) 
podanych czasowników  
w czasie present simple. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie uzupełnia 
zdania właściwymi 
formami (twierdzącymi 
lub przeczącymi) 
podanych czasowników  
w czasie present simple. 

 

Unit 6c   Talking about hobbies 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Ma problem ze 
zrozumieniem tekstu 
czytanki Talking about 
hobbies. Rozumie tylko 
niektóre zdania albo ich 
fragmenty. W większości 
nie potrafi poprawnie 
dopasować na podstawie 
tekstu odpowiedzi do 
pytań. 

Stara się zrozumieć treść 
czytanki Talking about 
hobbies. Ma problem  
z poprawnym 
numerowaniem 
fragmentów dialogu oraz 
z dopasowaniem 
odpowiedzi do pytań na 
podstawie tekstu. 
Popełnia liczne błędy. 

W większości rozumie 
treść czytanki Talking 
about hobbies.  
W większości poprawnie 
numeruje fragmenty 
dialogu we właściwej 
kolejności. Na podstawie 
tekstu poprawnie 
dopasowuje większość 
odpowiedzi do pytań. 

Rozumie treść czytanki 
Talking about hobbies. 
Poprawnie numeruje 
fragmenty dialogu we 
właściwej kolejności.  
Na podstawie tekstu 
poprawnie dopasowuje 
odpowiedzi do pytań. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi ustne 
według wzoru. 

Popełnia liczne błędy, 
uzupełniając i prezentując 
dialog, w którym 
rozmawia na temat 
swojego hobby oraz 
sposobów spędzania 
czasu wolnego. Błędy 
negatywnie wpływają na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Popełnia błędy, 
uzupełniając i prezentując 
dialog, w którym 
rozmawia na temat 
swojego hobby oraz 
sposobów spędzania 
czasu wolnego. 

W większości poprawnie 
uzupełnia i prezentuje 
dialog, w którym 
rozmawia na temat 
swojego hobby oraz 
sposobów spędzania 
czasu wolnego. 

Poprawnie uzupełnia  
i prezentuje dialog,  
w którym rozmawia na 
temat swojego hobby 
oraz sposobów spędzania 
czasu wolnego. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście 
słuchanym. 

Ma duże problemy ze 
zrozumieniem i podaniem 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące usłyszanego 
tekstu. 

Na podstawia nagrania 
odpowiada na niektóre 
pytania dotyczące 
usłyszanego tekstu. 

Na podstawie nagrania  
w większości poprawnie 
odpowiada na pytania 
dotyczące usłyszanego 
tekstu. 

Na podstawie nagrania 
poprawnie odpowiada na 
pytania dotyczące 
usłyszanego tekstu. 

Uczeń reaguje 
ustnie w prostych 
sytuacjach dnia 
codziennego. 

Pracując w parach, 
popełnia liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi przy 
zadawaniu pytań 
koleżance/koledze oraz 
udzielaniu odpowiedzi 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, zadając 
pytania oleżance/koledze 
oraz udzielając 
odpowiedzi dotyczących 
spędzania wolnego czasu. 

Pracując w parach,  
w większości poprawnie 
zadaje pytania 
koleżance/koledze oraz 
udziela odpowiedzi 
dotyczących spędzania 
wolnego czasu. 

Pracując w parach, 
poprawnie zadaje pytania 
koleżance/koledze oraz 
udziela odpowiedzi 
dotyczących spędzania 
wolnego czasu. 
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dotyczących spędzania 
wolnego czasu. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne według 
wzoru. 

Tworząc e-mail do 
koleżanki/kolegi,  
z którą/-ym chce 
nawiązać kontakt oraz 
odpowiadając na pytania 
pomocnicze, popełnia 
bardzo liczne błędy 
znacząco wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Tworzy e-mail do 
koleżanki/kolegi,  
z którą/-ym chce 
nawiązać kontakt, 
odpowiadając wcześniej 
na pytania pomocnicze, 
ale popełnia błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

W większości poprawnie 
tworzy e- mail do 
koleżanki/kolegi  
z którą/-ym chce 
nawiązać kontakt, 
odpowiadając na pytania 
pomocnicze. 

Poprawnie odpowiada na 
pytania, a następnie na 
podstawie odpowiedzi 
tworzy e-mail do 
koleżanki/kolegi  
z którą/-ym chce 
nawiązać kontakt. Nie 
popełnia większych 
błędów. 

Gramatyka. 
Zakres: 
present simple – 
pytania i krótkie 
odpowiedzi. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
brakujące słowa w ramce 
w pytaniach i krótkich 
odpowiedziach  
z wykorzystaniem czasu 
present simple. 

Uczeń popełnia błędy, 
uzupełniając brakujące 
słowa w ramce  
w pytaniach i krótkich 
odpowiedziach  
z wykorzystaniem czasu 
present simple. 

Uczeń w większości 
poprawnie uzupełnia 
brakujące słowa w ramce 
w pytaniach i krótkich 
odpowiedziach  
z wykorzystaniem czasu 
present simple. 

Uczeń oprawnie 
uzupełnia brakujące 
słowa w ramce  
w pytaniach i krótkich 
odpowiedziach  
z wykorzystaniem czasu 
present simple. 

 

Unit 7   On your marks… 
 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 

Unit 7a   The Amazing Journey: I love football 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego tekstu 
– bardziej na podstawie 
ilustracji. Rozumie tylko 
najprostsze zdania lub ich 
fragmenty. W większości 
nie potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczące tekstu. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie treści 
czytanki The Amazing 
Journey: I love football, 
ale rozumie ogólny sens 
tekstu. Popełnia błędy, 
starając się odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
tekstu. 

W większości rozumie 
treść czytanki The 
Amazing Journey: I love 
football. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne. 
Potrafi w większości 
poprawnie odpowiedzieć 
na pytania zgodnie  
z treścią czytanki. 

W pełni rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey: I love football. 
Zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne. 
Potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
zgodnie z treścią czytanki. 

Uczeń reaguje 
ustnie w prostych 
sytuacjach dnia 
codziennego. 

Pracując w parach, 
popełnia liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi przy 
opowiadaniu o tym, jak 
często wykonuje podane 
czynności. Potrzebuje 
wsparcia nauczyciela. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, 
opowiadając 
koleżance/koledze, jak 
często wykonuje podane 
czynności. Stara się 
pracować samodzielnie, 
ale czasami potrzebuje 
wsparcia nauczyciela. 

Pracując w parach,  
w większości poprawnie  
i samodzielnie opowiada 
koleżance/koledze, jak 
często wykonuje podane 
czynności. 

Pracując w parach, 
poprawnie opowiada 
koleżance/koledze, jak 
często wykonuje podane 
czynności. 

Słownictwo. 
Zakres: 
dyscypliny 
sportowe, sprzęt 
i strój sportowy. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, łącząc zapis 
graficzny nazwy 
dyscypliny sportowej z jej 
nazwą usłyszaną oraz  
z właściwym obrazkiem 
tematycznym. Również  
w większości błędnie 
stosuje czasowniki play  
i go z nazwami dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń popełnia błędy, 
łącząc zapis graficzny 
nazwy dyscypliny 
sportowej z jej nazwą 
usłyszaną oraz  
z właściwym obrazkiem 
tematycznym. Również 
błędnie stosuje 
czasowniki zasowniki play 
i go z nazwami dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń w większości 
poprawnie łączy zapis 
graficzny nazwy 
dyscypliny sportowej z jej 
nazwą usłyszaną oraz  
z właściwym obrazkiem 
tematycznym. Również  
w większości poprawnie 
stosuje czasowniki go  
i play z odpowiednimi 
nazwami dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń poprawnie łączy 
zapis graficzny nazwy 
dyscypliny sportowej z jej 
nazwą usłyszaną oraz  
z właściwym obrazkiem 
tematycznym. Również 
poprawnie stosuje 
czasowniki go i play  
z odpowiednimi nazwami 
dyscyplin sportowych. 

Gramatyka. 
Zakres:  

Uczeń popełnia liczne 
błędy, stosując przysłówki 

Uczeń popełnia błędy, 
stosując przysłówki 

Uczeń rozumie  
i w większości poprawnie 

Uczeń rozumie znaczenie 
i poprawnie stosuje 
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present simple – 
przysłówki 
częstotliwości. 

częstotliwości  
w zdaniach, wpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
zachowuje szyku zdań. 

częstotliwości  
w zdaniach, nie 
wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 
Popełnia liczne błędy  
w szyku zdań. 

stosuje przysłówki 
częstotliwości w zdaniach 
własnych oraz podanych. 
Popełnia drobne błędy  
w szyku zdań. 

przysłówki częstotliwości 
w zdaniach podanych 
oraz własnych. 
Zachowuje odpowiedni 
szyk. 

 

Unit 7b   My sport kit 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe w 
tekście. 

Sprawia mu dużą 
trudność zrozumienie 
treści czytanki My sports 
kit. Rozumie tylko 
najprostsze zdania lub ich 
fragmenty. Błędnie 
wstawia podane zdania  
w puste miejsca w tekście. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie treści 
czytanki My sports kit. 
Zarówno słownictwo, jak 
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne 
są dla niego w większości 
niezrozumiałe. Popełnia 
liczne błędy, wstawiając 
podane zdania we 
właściwe miejsca  
w tekście. 

W większości rozumie 
treść czytanki My sports 
kit. Zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne 
są dla niego w większości 
zrozumiałe. Raczej 
poprawnie wstawia 
podane zdania we 
właściwe miejsca  
w tekście. 

W pełni rozumie treść 
czytanki My sports kit. 
Zarówno słownictwo, 
jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. 
Poprawnie wstawia 
podane zdania we 
właściwe miejsca  
w tekście. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne według 
wzoru. 

Pracując w parach, 
popełnia liczne błędy 
zadając pytania  
i opowiadając 
o czynnościach zazwyczaj 
wykonywanych przez 
siebie w ciągu dnia lub 
tygodnia. Nie posługuje 
się pełnymi zdaniami. 
Potrzebuje wsparcia 
nauczyciela. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, zadając 
pytania i opowiadając  
o czynnościach 
zazwyczaj 
wykonywanych przez 
siebie w ciągu dnia lub 
tygodnia. Nie zawsze 
posługuje się pełnymi 
zdaniami. 

Pracując w parach,  
w większości poprawnie  
i samodzielnie zadaje 
pytania i opowiada  
o czynnościach zazwyczaj 
wykonywanych przez 
siebie w ciągu dnia lub 
tygodnia. Popełnia 
drobne błędy. 

Pracując w parach, 
poprawnie i samodzielnie 
zadaje pytania i opowiada 
o czynnościach zazwyczaj 
wykonywanych przez 
siebie w ciągu dnia lub 
tygodnia. Stosuje zdania 
rozbudowane. 

Uczeń stosuje 
strategie 
komunikacyjne. 

Nie potrafi samodzielnie 
dopasować podanych 
słów do definicji. 
Potrzebuje wsparcia 
nauczyciela. 

Popełnia liczne błędy, 
dopasowując podane 
słowa do definicji. 

W większości poprawnie 
domyśla się znaczenia 
wyrazów z kontekstu  
i dopasowuje niektóre 
podane słowa do definicji. 

Prawidłowo domyśla się 
znaczenia wyrazów  
z kontekstu i potrafi 
poprawnie dopasować 
podane słowa do definicji. 

Słownictwo. 
Zakres: 
dyscypliny 
sportowe, 
sprzęt i strój 
sportowy. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy przy rozpoznawaniu 
elementów stroju 
sportowego, nazywaniu 
go i łączeniu  
z odpowiednią dyscypliną 
sportową. 

Uczeń popełnia błędy 
przy rozpoznawaniu 
elementów stroju 
sportowego, nazywaniu 
go i łączeniu  
z odpowiednią 
dyscypliną sportową. 

Uczeń w większości 
poprawnie rozpoznaje 
elementy stroju 
sportowego, nazywa je  
i łączy z odpowiednią 
dyscyplina sportową. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie rozpoznaje 
elementy stroju 
sportowego, nazywa je  
i łączy z odpowiednią 
dyscyplina sportową. 

Gramatyka. 
Zakres: 
present simple -
przyimki czasu. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, wyszukując 
w tekście przyimki czasu, 
uzupełniając nimi tabelkę 
oraz zakreślając właściwe 
zaimki w podanych 
zdaniach. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, wyszukując  
w tekście przyimki czasu, 
uzupełniając nimi tabelkę 
oraz zakreślając właściwe 
zaimki w podanych 
zdaniach. 

Uczeń w większości 
poprawnie i samodzielnie 
wyszukuje w tekście 
przyimki czasu, uzupełnia 
nimi tabelkę oraz zakreśla 
właściwe zaimki w 
podanych zdaniach. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie wyszukuje 
w tekście przyimki czasu, 
uzupełnia nimi tabelkę 
oraz zakreśla właściwe 
zaimki w podanych 
zdaniach. 

 

Unit 7c   My favourite sport 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  

Ma problem ze 
zrozumieniem tekstu 
czytanki My favourite 
sport. Rozumie tylko 
niektóre zdania albo ich 
fragmenty. W większości 
nie potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
na podstawie tekstu. 

Stara się zrozumieć treść 
czytanki My favourite 
sport. Ma problem  
z poprawnym 
dopasowaniem 
nagłówków do dialogów 
oraz udzieleniem 
odpowiedzi na pytania na 
podstawie tekstu. 
Popełnia liczne błędy 

W większości rozumie 
treść czytanki My 
favourite sport. Potrafi  
w większości poprawnie 
dopasować nagłówki do 
dialogów oraz 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczące treści tekstu. 

Rozumie treść czytanki 
My favourite sport. 
Potrafi poprawnie 
dopasować nagłówki do 
dialogów oraz 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczące treści tekstu. 



                                                                                                                             

 

St
ro

na
18

 

w tekście. 
Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi ustne 
według wzoru. 

Popełnia liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, uzupełniając 
i prezentując dialog 
dotyczący sportu. 
Potrzebuje dużego 
wsparcia nauczyciela. 

Popełnia błędy, 
uzupełniając dialog 
dotyczący sportu. Ma 
trudność  
z zaprezentowaniem 
własnej wypowiedzi. 

W większości poprawnie 
uzupełnia i prezentuje 
dialog, stosując 
słownictwo związane ze 
sportem. 

Poprawnie uzupełnia  
i prezentuje dialog, 
stosując słownictwo 
związane ze sportem. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne według 
wzoru. 

Ma problem  
z prawidłowym 
odczytaniem informacji 
zawartych w formularzu  
i wykorzystaniem ich do 
uzupełnienia artykułu. 
Wypełniając podobny 
formularz o sobie, potrafi 
zamieścić w nim tylko 
najprostsze informacje. 
Potrzebuje znacznego 
wsparcia nauczyciela, aby 
napisać krótki artykuł. 

Stara się uzupełnić 
artykuł informacjami 
zawartymi w formularzu, 
ale popełnia przy tym 
błędy. Tylko częściowo 
poprawnie wypełnia 
podobny formularz  
o sobie. Stara się napisać 
na jego podstawie krótki 
artykuł, ale popełnia 
liczne błędy. 

W większości poprawnie 
uzupełnia artykuł 
informacjami zawartymi 
w formularzu. Potrafi 
wypełnić podobny 
formularz samodzielnie 
oraz napisać krótki 
artykuł. Popełnia drobne 
błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
artykuł na podstawie 
informacji zawartych  
w formularzu. 
Samodzielnie i poprawnie 
wypełnia podobny 
formularz oraz tworzy 
krótki artykuł. 

Słownictwo. 
Zakres: 
dyscypliny 
sportowe, 
sprzęt i strój 
sportowy. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, podpisując 
obrazki wyrazami 
podanymi w ramce. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, podpisując obrazki 
wyrazami podanymi  
w ramce. 

Uczeń w większości 
poprawnie podpisuje 
obrazki słowami 
podanymi w ramce. 

Uczeń poprawnie 
podpisuje obrazki 
słowami podanymi  
w ramce. 

 

Unit 8   Hurray! Let’s go on holiday! 
 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 

Unit 8a   The Amazing Journey: The answer to the puzzle 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego tekstu 
– bardziej na podstawie 
ilustracji. Rozumie tylko 
najprostsze zdania lub ich 
fragmenty. W większości 
nie potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczące tekstu. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie treści 
czytanki The Amazing 
Journey: The answer to 
the puzzle, ale rozumie 
ogólny sens tekstu. 
Popełnia błędy, starając 
się odpowiedzieć na 
pytania dotyczące tekstu. 

W większości rozumie 
treść czytanki The 
Amazing Journey: The 
answer to the puzzle. 
Zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi  
w większości poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
zgodnie z treścią 
czytanki. 

W pełni rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey: The answer to 
the puzzle. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne. 
Potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
zgodnie  
z treścią czytanki. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście 
słuchanym. 

Ma duże problemy ze 
zrozumieniem nagrania  
i skorygowaniem na 
podstawie czytanki 
błędnych informacji  
w nim zawartych. 

Na podstawia nagrania 
oraz tekstu czytanki 
koryguje tylko niektóre 
błędne informacje. 

Na podstawie nagrania 
oraz tekstu czytanki  
w większości poprawnie 
koryguje błędne 
informacje. 

Na podstawie nagrania 
oraz tekstu czytanki 
poprawnie koryguje 
błędne informacje. 

Słownictwo. 
Zakres:  
pogoda, pory 
roku. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, łącząc 
obrazki przedstawiające 
różne rodzaje pogody  
z ich nazwami oraz 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, łącząc obrazki 
przedstawiające różne 
rodzaje pogody z ich 
nazwami oraz 

Uczeń w większości 
prawidłowo rozpoznaje 
rodzaje pogody i łączy 
nazwy z obrazkami. 
Popełnia drobne błędy, 

Uczeń potrafi 
prawidłowo rozpoznać 
rodzaj pogody  
i dopasować wyraz do 
obrazka oraz porę roku 
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uzupełniając zdania 
wyrazami związanymi  
z pogodą. 

uzupełniając zdania 
wyrazami związanymi  
z pogodą. 

uzupełniając zdania 
wyrazami związanymi  
z pogodą. 

do pogody. Poprawnie 
uzupełnia zdania 
właściwymi wyrazami 
związanymi z pogodą. 

Gramatyka. 
Zakres: 
present 
continuous – 
zdania 
twierdzące. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, uzupełniając 
podane zdania 
czasownikami w czasie 
present continuous. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
podane zdania 
czasownikami w czasie 
present continuous. 

Uczeń na podstawie 
tabelki w większości 
poprawnie uzupełnia 
podane zdania, 
wstawiając czasowniki 
podane w nawiasach  
w czasie present 
continuous. 

Uczeń a podstawie 
tabelki poprawnie 
uzupełnia podane 
zdania, wstawiając 
czasowniki podane  
w nawiasach  
w czasie present 
continuous. 

 

Unit 8b   Holiday snapshots 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki Holiday 
snapshots – bardziej na 
podstawie ilustracji niż 
samego tekstu. Rozumie 
tylko najprostsze zdania.  
W większości nie potrafi 
poprawnie zakreślić na 
podstawie tekstu 
właściwych wyrazów  
w podanych zdaniach. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie treść 
czytanki Holiday 
snapshots. Popełnia 
liczne błędy, zakreślając 
na podstawie tekstu 
właściwe wyrazy  
w podanych zdaniach. 

W większości rozumie 
treść czytanki Holiday 
snapshots. Na podstawie 
tekstu potrafi  
w większości poprawnie 
zakreślić właściwe wyrazy 
w podanych zdaniach. 

W pełni rozumie treść 
czytanki Holiday 
snapshots. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne 
są dla niego zrozumiałe. 
Na podstawie tekstu 
potrafi poprawnie 
zakreślić właściwe wyrazy 
w podanych zdaniach. 

Uczeń rozumie 
wypowiedzi ze 
słuchu – rozumie 
ogólny sens 
słuchanego 
tekstu. 

Stara się połączyć 
nagranie z jednym  
z zaprezentowanych 
zdjęć, ale ma z tym duży 
problem. 

Stara się połączyć 
nagranie z jednym  
z zaprezentowanych 
zdjęć, ale ma z tym 
problem. 

Na podstawie treści 
nagrania raczej 
prawidłowo łączy 
nagranie z jednym  
z zaprezentowanych 
zdjęć. 

Na podstawie treści 
nagrania prawidłowo 
łączy nagranie z jednym  
z zaprezentowanych 
zdjęć. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne według 
wzoru – opisuje 
ludzi, przedmioty  
i miejsca. 

Popełnia bardzo liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, starając się 
opisać, co robią ludzie 
na przedstawionych 
zdjęciach. 

Popełnia błędy, opisując, 
co robią ludzie na 
fotografiach oraz 
układając pytania do 
poszczególnych zdjęć. 

W większości poprawnie 
i samodzielnie opisuje, 
co robią ludzie na 
fotografiach, 
wykorzystując podane 
wyrazy. Zadaje pytania. 

Poprawnie  
i samodzielnie opisuje, 
co robią ludzie na 
fotografiach, 
wykorzystując podane 
wyrazy. Zadaje pytania. 

Słownictwo. 
Zakres: świat 
przyrody – 
elementy 
krajobrazu. 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy, 
łącząc obrazki  
z wyrazami 
podanymi w ramce. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, łącząc obrazki  
z wyrazami podanymi  
w ramce. 

Uczeń w większości 
poprawnie łączy obrazki  
z wyrazami podanymi  
w ramce. 

Uczeń poprawnie łączy 
obrazki z wyrazami 
podanymi w ramce. 

Gramatyka. 
Zakres: 
present 
continuous – 
pytania i krótkie 
odpowiedzi. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, próbując 
dopasować odpowiedzi 
do pytań na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w ramce. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, próbując 
dopasować odpowiedzi 
do pytań na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w ramce. 

Uczeń potrafi  
w większości poprawnie 
dopasować odpowiedzi 
do pytań na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w ramce. 

Uczeń potrafi poprawnie 
dopasować odpowiedzi 
do pytań na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w ramce. 

 

Unit 8c   On holiday in Scotland 
Uczeń rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 
Rozumie ogólny 
sens tekstu. 

Ma duży problem  
z pełnym zrozumieniem 
zaprezentowanych 
dialogów On Holiday in 
Scotland oraz poprawnym 
dopasowaniem zdjęć do 
dialogów. Popełnia błędy. 

Ma problem z pełnym 
zrozumieniem 
zaprezentowanych 
dialogów On Holiday in 
Scotland oraz poprawnym 
dopasowaniem zdjęć do 
dialogów. Popełnia błędy. 

W większości rozumie 
zaprezentowane dialogi 
On Holiday in Scotland 
oraz raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów. 

W pełni rozumie 
zaprezentowane dialogi 
On Holiday in Scotland 
oraz poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów. 

Uczeń reaguje 
ustnie  
w prostych 
sytuacjach dnia 

Popełnia bardzo liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi przy 

Popełnia liczne błędy, 
zadając pytania  
i udzielając odpowiedzi 
związanych z wakacjami. 

W większości poprawnie  
i samodzielnie zadaje 
pytania związane  
z wakacjami i odpowiada 

Poprawnie i samodzielnie 
zadaje pytania  
i odpowiada na pytania 
związane z wakacjami. 
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codziennego: 
rozmawia  
o wakacjach. 

odpowiadaniu na pytania 
związane z wakacjami. 
Bazuje tylko na podanych 
pytaniach przykładowych. 

Bazuje na pytaniach 
przykładowych. 

na pytania. Wykorzystuje 
pytania przykładowe. 
Popełnia drobne błędy. 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne według 
wzoru. 

Stara się uzupełnić tekst 
pocztówki wyrazami 
podanymi w ramce. 
Popełnia bardzo liczne 
błędy. Stara się na 
podstawie podanego 
planu utworzyć podobną 
pocztówkę. Popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Stara się uzupełnić tekst 
pocztówki wyrazami 
podanymi w ramce. 
Popełnia liczne błędy. 
Stara się na podstawie 
podanego planu utworzyć 
podobną pocztówkę. 
Popełnia liczne błędy. 

W większości poprawnie 
uzupełnia tekst 
pocztówki wyrazami 
podanymi w ramce. Na 
podstawie podanego 
planu poprawnie tworzy 
podobną pocztówkę. 
Popełnia drobne błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
tekst pocztówki wyrazami 
podanymi w ramce. Na 
podstawie podanego 
planu poprawnie  
i samodzielnie tworzy 
podobną pocztówkę. 

Gramatyka. 
Zakres:  
czas present 
continuous. 

Uczeń stara się uzupełnić 
zdania czasownikami  
w odpowiedniej formie 
czasu present continuous. 
Popełnia bardzo liczne 
błędy. 

Uczeń stara się uzupełnić 
zdania czasownikami  
w odpowiedniej formie 
czasu present continuous. 
Popełnia liczne błędy. 

Uczeń w większości 
poprawnie uzupełnia 
zdania czasownikami  
w odpowiedniej formie 
czasu present continuous. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie uzupełnia 
zdania czasownikami  
w odpowiedniej formie 
czasu present continuous. 
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Kryteria oceniania dla klasy 5 – podręcznik Steps in English 2  

 
WELCOME 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje swój 
dom, uwzględniając położenie różnych 
przedmiotów, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając 
położenie różnych przedmiotów, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając 
położenie różnych przedmiotów, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając 
położenie różnych przedmiotów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi, 
stosując często używane przymiotniki, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje ludzi, stosując często 
używane przymiotniki, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi, stosując często 
używane przymiotniki, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi, stosując często używane 
przymiotniki, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Opis zwierząt Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd 
zwierząt, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wygląd zwierząt, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd zwierząt, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie i przekazywanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z imieniem, 
pochodzeniem, położeniem różnych 
przedmiotów, przynależnością 
przedmiotów do osób, wyglądem 
zwierząt, ceną przedmiotów. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z imieniem, pochodzeniem, 
położeniem różnych przedmiotów, 
przynależnością przedmiotów do osób, 
wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, 
popełniając drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z imieniem, pochodzeniem, 
położeniem różnych przedmiotów, 
przynależnością przedmiotów do osób, 
wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z imieniem, pochodzeniem, 
położeniem różnych przedmiotów, 
przynależnością przedmiotów do osób, 
wyglądem zwierząt, ceną przedmiotów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Welcome, 
przyimki miejsca, zdania twierdzące, 
pytania i przeczenia z czasownikami to 
be, have got i can, wyrażenie There 
is/There are. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome, przyimki miejsca, 
zdania twierdzące, pytania i przeczenia z 
czasownikami to be, have got i can, 
wyrażenie There is/There are, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome, przyimki miejsca, 
zdania twierdzące, pytania i przeczenia z 
czasownikami to be, have got i can, 
wyrażenie There is/There are, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome, przyimki miejsca, zdania 
twierdzące, pytania i przeczenia z 
czasownikami to be, have got i can, 
wyrażenie There is/There are, popełniając 
bardzo liczne błędy. 
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UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje siebie i 
inne osoby, uwzględniając wygląd, 
ubiór, upodobania i preferencje, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, 
uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania 
i preferencje, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, 
uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i 
preferencje, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, 
uwzględniając wygląd, ubiór, upodobania i 
preferencje, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń rozmawia na temat zakupu 
różnych towarów, stosując właściwe 
formy grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych 
towarów, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 
 
 

Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych 
towarów, stosując częściowo odpowiednie 
formy grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń rozmawia na temat zakupu różnych 
towarów, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z 
upodobaniami i czynnościami 
wykonywanymi w wolnym czasie. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami i czynnościami 
wykonywanymi w wolnym czasie, 
popełniając drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 
 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami i czynnościami 
wykonywanymi w wolnym czasie, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami i czynnościami 
wykonywanymi w wolnym czasie, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1, czas present 
simple, czasownik have/has got, 
przysłówki częstotliwości. 
 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas present simple, 
czasownik have/has got, przysłówki 
częstotliwości, popełniając nieliczne 
błędy. 
 
 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas present simple, czasownik 
have/has got, przysłówki częstotliwości, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas present simple, czasownik 
have/has got, przysłówki częstotliwości, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje 
swojego przyjaciela, wybraną sławną 
osobę, pisze zaproszenie na przyjecie 
urodzinowe, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje 
swojego przyjaciela, wybraną sławną 
osobę, pisze zaproszenie na przyjecie 
urodzinowe, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą 
formę i styl. 

Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje 
swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, 
pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 
 

Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje 
swojego przyjaciela, wybraną sławną osobę, 
pisze zaproszenie na przyjecie urodzinowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA 
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NOWEJ PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje różne 
pomieszczenia szkolne i domowe, 
uwzględniając informacje, co się w nich 
znajduje i co się w nich robi, stosując 
różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje różne pomieszczenia 
szkolne i domowe, uwzględniając 
informacje, co się w nich znajduje i co się 
w nich robi, stosując w miarę różnorodne 
słownictwo, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i 
domowe, uwzględniając informacje, co się w 
nich znajduje i co się w nich robi, stosując 
podstawowe słownictwo, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne pomieszczenia szkolne i 
domowe, uwzględniając informacje, co się w 
nich znajduje i co się w nich robi, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
różne szkoły i stołówki szkolne, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki 
szkolne, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki 
szkolne, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje różne szkoły i stołówki 
szkolne, popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie 
i picie w kawiarni/restauracji, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i 
picie w kawiarni/restauracji, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i 
picie w kawiarni/restauracji, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń proponuje oraz zamawia jedzenie i 
picie w kawiarni/restauracji, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z ilością 
różnych produktów. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ilością różnych produktów, 
popełniając drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ilością różnych produktów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ilością różnych produktów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2, czas present 
simple, zaimki dopełnieniowe i 
osobowe, przedimki nieokreślone a/an, 
some i any, wyrażenie There is/There 
are, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, pytania How much/How 
many. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas present simple, zaimki 
dopełnieniowe i osobowe, przedimki 
nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie 
There is/There are, rzeczowniki policzalne 
i niepoliczalne, pytania How much/How 
many, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas present simple, zaimki 
dopełnieniowe i osobowe, przedimki 
nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie 
There is/There are, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, pytania How much/How 
many, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas present simple, zaimki 
dopełnieniowe i osobowe, przedimki 
nieokreślone a/an, some i any, wyrażenie 
There is/There are, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, pytania How much/How many, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją szkołę oraz 
miejsce, w którym chciałby spędzać 
czas, nie popełniając większych błędów 
i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, 
w którym chciałby spędzać czas, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą 
formę i styl. 

Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w 
którym chciałby spędzać czas, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń opisuje swoją szkołę oraz miejsce, w 
którym chciałby spędzać czas, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy 
i stylu. 

 
UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

 
OCENA 
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PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności wykonywane w czasie 
wolnym w momencie mówienia, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności wykonywane w 
czasie wolnym w momencie mówienia, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

Uczeń opisuje czynności wykonywane w 
czasie wolnym w momencie mówienia, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
 
 

Uczeń opisuje czynności wykonywane w 
czasie wolnym w momencie mówienia, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń składa propozycje i sugestie, 
dotyczące spędzenia czasu wolnego i 
odpowiednio na nie reaguje, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń składa propozycje i sugestie, 
dotyczące spędzenia czasu wolnego i 
odpowiednio na nie reaguje, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń składa propozycje i sugestie, 
dotyczące spędzenia czasu wolnego i 
odpowiednio na nie reaguje, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
 
 

Uczeń składa propozycje i sugestie, dotyczące 
spędzenia czasu wolnego i odpowiednio na 
nie reaguje, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
telewizyjnych konkursów talentów, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
telewizyjnych konkursów talentów, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
telewizyjnych konkursów talentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
telewizyjnych konkursów talentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3, czas present 
simple, present continuous. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas present simple, present 
continuous, popełniając nieliczne błędy. 
 
 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas present simple, present 
continuous, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas present simple, present 
continuous, popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy 
muzyki pop oraz zespołu muzycznego, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy 
muzyki pop oraz zespołu muzycznego, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą 
formę i styl. 
 

Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy 
muzyki pop oraz zespołu muzycznego, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki 
pop oraz zespołu muzycznego, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy 
i stylu. 
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Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przeprowadza rozmowę w 
sklepie, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, 
stosując właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
 
 

Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, 
stosując częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń przeprowadza rozmowę w sklepie, nie 
stosując właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z 
korzystaniem z komputera i innych 
urządzeń elektronicznych. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z korzystaniem z komputera i 
innych urządzeń elektronicznych, 
popełniając drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 
 
 
 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z korzystaniem z komputera i 
innych urządzeń elektronicznych, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z korzystaniem z komputera i 
innych urządzeń elektronicznych, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4, czas present 
simple, czas present continuous, zaimki 
wskazujące, przedimki a, an i the, 
spójnik because. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, czas 
present continuous, zaimki wskazujące, 
przedimki a, an i the, spójnik because, 
popełniając nieliczne błędy. 
 
 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, czas 
present continuous, zaimki wskazujące, 
przedimki a, an i the, spójnik because, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, czas present 
continuous, zaimki wskazujące, przedimki a, 
an i the, spójnik because, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat swoich 
zwyczajów związanych z korzystaniem 
z urządzeń elektronicznych, recenzję gry 
komputerowej, krótką wiadomość 
tekstową, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat swoich 
zwyczajów związanych z korzystaniem z 
urządzeń elektronicznych, recenzję gry 
komputerowej, krótką wiadomość 
tekstową, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą 
formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat swoich 
zwyczajów związanych z korzystaniem z 
urządzeń elektronicznych, recenzję gry 
komputerowej, krótką wiadomość tekstową, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 
 

Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów 
związanych z korzystaniem z urządzeń 
elektronicznych, recenzję gry komputerowej, 
krótką wiadomość tekstową, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy 
i stylu. 
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CEL KSZTAŁCENIA WG 
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Opis rzeczy Uczeń w sposób płynny opisuje różne 
przedmioty, porównując je ze sobą, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje różne przedmioty, 
porównując je ze sobą, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne przedmioty, 
porównując je ze sobą, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne przedmioty, usiłując 
porównać je ze sobą, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
wybrane miejsca, uwzględniając ich 
nazwę, położenie, wygląd, panującą tam 
pogodę oraz ciekawe rzeczy do 
zobaczenia, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje wybrane miejsca, 
uwzględniając ich nazwę, położenie, 
wygląd, panującą tam pogodę oraz 
ciekawe rzeczy do zobaczenia, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 
 

Uczeń opisuje wybrane miejsca, 
uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, 
panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do 
zobaczenia, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybrane miejsca, 
uwzględniając ich nazwę, położenie, wygląd, 
panującą tam pogodę oraz ciekawe rzeczy do 
zobaczenia, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z opinią na 
różne tematy. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z opinią na różne tematy, 
popełniając drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 
 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z opinią na różne tematy, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z opinią na różne tematy, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5, czas present 
simple, present continuous, spójnik 
because, stopniowanie przymiotników. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present simple, present 
continuous, spójnik because, stopniowanie 
przymiotników, popełniając nieliczne 
błędy. 
 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present simple, present 
continuous, spójnik because, stopniowanie 
przymiotników, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present simple, present 
continuous, spójnik because, stopniowanie 
przymiotników, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy opis krajobrazu, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy opis krajobrazu, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi, 
stosując w miarę właściwą formę i styl. 
 

Uczeń tworzy opis krajobrazu, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń tworzy opis krajobrazu, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy 
i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża swoją 
opinię na temat ulubionych piosenkarzy, 
zespołów, sportu, programów 
telewizyjnych, filmów itp., a także 
zwierząt oraz miejsc, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, 
programów telewizyjnych, filmów itp., a 
także zwierząt oraz miejsc, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
ulubionych piosenkarzy, zespołów, sportu, 
programów telewizyjnych, filmów itp., a 
także zwierząt oraz miejsc, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat ulubionych 
piosenkarzy, zespołów, sportu, programów 
telewizyjnych, filmów itp., a także zwierząt 
oraz miejsc, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 
UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
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Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
Londyn z Warszawą, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń porównuje Londyn z Warszawą, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

Uczeń porównuje Londyn z Warszawą, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje Londyn z Warszawą, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje różne 
miejsca w mieście, uwzględniając ich 
położenie, oraz miasta, uwzględniając 
ogólne informacje ich dotyczące, 
atrakcje turystyczne itp., nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje różne miejsca w mieście, 
uwzględniając ich położenie, oraz miasta, 
uwzględniając ogólne informacje ich 
dotyczące, atrakcje turystyczne itp., 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
 
 

Uczeń opisuje różne miejsca w mieście, 
uwzględniając ich położenie, oraz miasta, 
uwzględniając ogólne informacje ich 
dotyczące, atrakcje turystyczne itp., 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne miejsca w mieście, 
uwzględniając ich położenie, oraz miasta, 
uwzględniając ogólne informacje ich 
dotyczące, atrakcje turystyczne itp., 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, 
stosując właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
 
 

Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, 
stosując częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wskazuje drogę i pyta o kierunek, nie 
stosując właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z 
położeniem różnych miejsc w mieście 
oraz wskazywaniem drogi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem różnych miejsc w 
mieście oraz wskazywaniem drogi, 
popełniając drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 
 
 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem różnych miejsc w 
mieście oraz wskazywaniem drogi, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem różnych miejsc w 
mieście oraz wskazywaniem drogi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6, czasownik to 
be w czasie past simple, wyrażenie 
There was/There were. 
 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czasownik to be w czasie past 
simple, wyrażenie There was/There were, 
popełniając nieliczne błędy. 
 
 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czasownik to be w czasie past 
simple, wyrażenie There was/There were, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czasownik to be w czasie past 
simple, wyrażenie There was/There were, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miejsce zamieszkania i inne 
miasta, uwzględniając informacje na 
temat ich wielkości i położenia, turystki, 
rozrywki, miejsc zakupów itp., nie 
popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje 
miejsce zamieszkania i inne miasta, 
uwzględniając informacje na temat ich 
wielkości i położenia, turystki, rozrywki, 
miejsc zakupów itp., popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi, 
stosując w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje 
miejsce zamieszkania i inne miasta, 
uwzględniając informacje na temat ich 
wielkości i położenia, turystki, rozrywki, 
miejsc zakupów itp.,  
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swoje 
miejsce zamieszkania i inne miasta, 
uwzględniając informacje na temat ich 
wielkości i położenia, turystki, rozrywki, 
miejsc zakupów itp., popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy 
i stylu. 

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje słynne 
osoby, które podziwia, uwzględniając 
ich osiągnięcia, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje słynne osoby, które 
podziwia, uwzględniając ich osiągnięcia, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

Uczeń opisuje słynne osoby, które podziwia, 
uwzględniając ich osiągnięcia, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje słynne osoby, które podziwia, 
uwzględniając ich osiągnięcia, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje i przyjmuje 
propozycje i sugestie, rozmawia przez 
telefon, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i 
sugestie, rozmawia przez telefon, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i 
sugestie, rozmawia przez telefon, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i 
sugestie, rozmawia przez telefon, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności i wydarzenia z przeszłości, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7, czas present 
simple, czas past simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7, czas present simple, czas past 
simple, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7, czas present simple, czas past 
simple, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7, czas present simple, czas past 
simple, popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze list prywatny, w którym 
opisuje wydarzenia z przeszłości, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny, w którym 
opisuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą 
formę i styl. 
 

Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje 
wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń pisze list prywatny, w którym opisuje 
wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy 
i stylu. 

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
Polskę i Republikę Południowej Afryki, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń porównuje Polskę i Republikę 
Południowej Afryki, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje Polskę i Republikę 
Południowej Afryki, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje Polskę i Republikę 
Południowej Afryki, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności i wydarzenia z przeszłości, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z 
czynnościami, które miały miejsce w 
przeszłości, w tym minionymi 
wakacjami, weekendem, tygodniem. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z czynnościami, które miały 
miejsce w przeszłości, w tym minionymi 
wakacjami, weekendem, tygodniem, 
popełniając drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z czynnościami, które miały 
miejsce w przeszłości, w tym minionymi 
wakacjami, weekendem, tygodniem, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z czynnościami, które miały miejsce 
w przeszłości, w tym minionymi wakacjami, 
weekendem, tygodniem, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 8, wyrażenie 
would like to, czas past simple, 
przysłówki stopnia, zaimki pytające, 
spójnik when. 
 
 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas 
past simple, przysłówki stopnia, zaimki 
pytające, spójnik when, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas 
past simple, przysłówki stopnia, zaimki 
pytające, spójnik when, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8, wyrażenie would like to, czas 
past simple, przysłówki stopnia, zaimki 
pytające, spójnik when, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której 
opisuje ekscytujące wydarzenie z 
przeszłości, pocztówkę z wakacji, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
 
 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której 
opisuje ekscytujące wydarzenie z 
przeszłości, pocztówkę z wakacji, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą 
formę i styl. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której 
opisuje ekscytujące wydarzenie z 
przeszłości, pocztówkę z wakacji, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której 
opisuje ekscytujące wydarzenie z przeszłości, 
pocztówkę z wakacji, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy 
i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża opinię 
na temat swoich preferencji związanych 
ze zwiedzaniem różnych krajów, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża opinię na temat swoich 
preferencji związanych ze zwiedzaniem 
różnych krajów, nie popełniając 
większych błędów, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża opinię na temat swoich 
preferencji związanych ze zwiedzaniem 
różnych krajów, nie popełniając większych 
błędów, popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża opinię na temat swoich 
preferencji związanych ze zwiedzaniem 
różnych krajów, nie popełniając większych 
błędów, popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który pomimo pomocy nauczyciela nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza określone wymagania na ocenę bardzo dobrą; bierze udział w konkursach 
przedmiotowych i zdobywa znaczący wynik. 



Steps in English 3
Kryteria oceny

WELCOME

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie 
popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich 
ubiór, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich 
ubiór, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich 
ubiór, popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
umiejscowieniem różnych 
budynków, osób i przedmiotów oraz 
wykonywanymi przez różne osoby 
czynnościami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
umiejscowieniem różnych budynków, 
osób i przedmiotów oraz 
wykonywanymi przez różne osoby 
czynnościami, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z umiejscowieniem różnych 
budynków, osób i przedmiotów oraz 
wykonywanymi przez różne osoby 
czynnościami, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z umiejscowieniem różnych 
budynków, osób i przedmiotów oraz 
wykonywanymi przez różne osoby 
czynnościami, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Welcome, 
czas present simple, present 
continuous, przyimki miejsca.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome, czas present 
simple, present continuous, przyimki 
miejsca, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome, czas present 
simple, present continuous, przyimki 
miejsca, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome, czas present simple, 
present continuous, przyimki miejsca, 
popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 1

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
siebie i inne osoby, uwzględniając 
wygląd zewnętrzny i jego 
charakterystyczne cechy oraz 
ubranie, nie popełniając większych 
błędów.

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, 
uwzględniając wygląd zewnętrzny i 
jego charakterystyczne cechy oraz 
ubranie, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, 
uwzględniając wygląd zewnętrzny i jego 
charakterystyczne cechy oraz ubranie, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje uwzględniając wygląd 
zewnętrzny i jego charakterystyczne cechy 
oraz ubranie, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wydaje polecenia i reaguje na 
polecenia, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wydaje polecenia i reaguje na 
polecenia, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 

Uczeń wydaje polecenia i reaguje na 
polecenia, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 

Uczeń wydaje polecenia i reaguje na 
polecenia, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
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wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
wyglądem różnych osób i 
rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie.

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wyglądem 
różnych osób i rozpoznawaniem ludzi 
po wyglądzie, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wyglądem różnych osób i 
rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wyglądem różnych osób i 
rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1, czasy 
present simple, present 
continuous,przyimki, tryb 
rozkazujący, znaki interpunkcyjne .

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czasy present simple, 
present continuous,przyimki, tryb 
rozkazujący, znaki interpunkcyjne, 
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czasy present simple, 
present continuous,przyimki, tryb 
rozkazujący, znaki interpunkcyjne, 
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czasy present simple, present 
continuous,przyimki, tryb rozkazujący, 
znaki interpunkcyjne, popełniając bardzo 
liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na temat 
ubrań noszonych przez różne osoby, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi.

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
ubrań noszonych przez różne osoby, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań 
noszonych przez różne osoby, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze krótki tekst na temat ubrań 
noszonych przez różne osoby, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu.

UNIT 2

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Opis zwierząt Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne zwierzęta i ich cechy, stosując 
różnorodne przymiotniki, nie 
popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich 
cechy,, stosując w miarę różnorodne 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich 
cechy, stosując podstawowe słownictwo, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich 
cechy,popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
różne osoby, zwierzęta i rzeczy, 
stosując stopniowanie 
przymiotników, nie popełniając 
większych błędów.

Uczeń porównuje różne osoby, 
zwierzęta i rzeczy, stosując 
stopniowanie przymiotników, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne osoby, 
zwierzęta i rzeczy, stosując 
stopniowanie przymiotników, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne osoby, zwierzęta i 
rzeczy, stosując stopniowanie 
przymiotników, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
różnymi warunkami pogodowymi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z różnymi 
warunkami pogodowymi, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z różnymi warunkami 
pogodowymi, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z różnymi warunkami 
pogodowymi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2, czas 
present simple, zaimki it, they, them, 
stopień wyższy i najwyższy 
przymiotników, kolejność 
przymiotników przed rzeczownikami 
w zdaniu, konstrukcję as/not as + 
przymiotnik + as.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas present simple, 
zaimki it, they, them, stopień wyższy i 
najwyższy przymiotników, kolejność 
przymiotników przed rzeczownikami w 
zdaniu, konstrukcję as/not as + 
przymiotnik + as, popełniając nieliczne 
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas present simple, zaimki 
it, they, them, stopień wyższy i 
najwyższy przymiotników, kolejność 
przymiotników przed rzeczownikami w 
zdaniu, konstrukcję as/not as + 
przymiotnik + as, popełniając liczne 
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas present simple, zaimki it, 
they, them, stopień wyższy i najwyższy 
przymiotników, kolejność przymiotników 
przed rzeczownikami w zdaniu, 
konstrukcję as/not as + przymiotnik + as, 
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje wybrane zwierzę, 
tekst na temat adopcji zwierzęcia, 
pocztówkę z niezwykłych wakacji, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi.

Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst 
na temat adopcji zwierzęcia, 
pocztówkę z niezwykłych wakacji, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na 
temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z 
niezwykłych wakacji, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst na 
temat adopcji zwierzęcia, pocztówkę z 
niezwykłych wakacji, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu.

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych zwierząt oraz musicali, nie 
popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych zwierząt oraz musicali, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych zwierząt oraz musicali, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych 
zwierząt oraz musicali, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

UNIT 3

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
ulubionym i najmniej lubianym 
jedzeniem.

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z ulubionym i 
najmniej lubianym jedzeniem, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ulubionym i najmniej 
lubianym jedzeniem, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ulubionym i najmniej lubianym 
jedzeniem, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3, czas 
present simple, liczebniki 
porządkowe, przedimki a, an, the, 
zaimki some i any, wyrażenie There 
is/are.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas present simple, 
liczebniki porządkowe, przedimki a, 
an, the, zaimki some i any, wyrażenie 
There is/are, popełniając nieliczne 
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas present simple, 
liczebniki porządkowe, przedimki a, an, 
the, zaimki some i any, wyrażenie There 
is/are, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas present simple, liczebniki 
porządkowe, przedimki a, an, the, zaimki 
some i any, wyrażenie There is/are, 
popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń składa zaproszenie, 
przyjmuje zaproszenia i odmawia na 
zaproszenia, stosując właściwe 
formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje 
zaproszenia i odmawia na 
zaproszenia, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje 
zaproszenia i odmawia na zaproszenia, 
stosując częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje 
zaproszenia i odmawia na zaproszenia, 
nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.
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Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze zaproszenie na 
przyjęcie i pozytywną lub negatywną 
odpowiedź na zaproszenie, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi.

Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i 
pozytywną lub negatywną odpowiedź 
na zaproszenie, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i 
pozytywną lub negatywną odpowiedź na 
zaproszenie, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i 
pozytywną lub negatywną odpowiedź na 
zaproszenie, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 4

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia z przeszłości, nie 
popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje wydarzenia z 
przeszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o radę i udziela rad, 
dotyczących wyboru odpowiednich 
środków transportu, kupuje bilet na 
pociąg ,stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń pyta o radę i udziela rad, 
dotyczących wyboru odpowiednich 
środków transportu, kupuje bilet na 
pociąg, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń pyta o radę i udziela rad, 
dotyczących wyboru odpowiednich 
środków transportu, kupuje bilet na 
pociąg, stosując częściowo odpowiednie 
formy grzecznościowe, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pyta o radę i udziela rad, 
dotyczących wyboru odpowiednich 
środków transportu, kupuje bilet na pociąg, 
nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
położeniem miejsc na mapie, 
kierunkami świata, podróżowaniem 
pociągiem.

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z położeniem 
miejsc na mapie, kierunkami świata, 
podróżowaniem pociągiem, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem miejsc na mapie, 
kierunkami świata, podróżowaniem 
pociągiem, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem miejsc na mapie, 
kierunkami świata, podróżowaniem 
pociągiem, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4, czas 
present simple, czasownik to be w 
czasie past simple, czasowniki 
regularne i nieregularne w czasie 
past simple, spójniki and, but, or, so,  
because.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, 
czasownik to be w czasie past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne w 
czasie past simple, spójniki and, but, 
or, so, because, popełniając nieliczne 
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, 
czasownik to be w czasie past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne w 
czasie past simple, spójniki and, but, or, 
so, because, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 44, czas present simple, 
czasownik to be w czasie past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne w 
czasie past simple, spójniki and, but, or, 
so, because, popełniając bardzo liczne 
błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi.

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu.

Steps in English 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 4



UNIT 5

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje swój 
dom/mieszkanie, uwzględniając 
elementy jego wyposażenia, nie 
popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, 
uwzględniając elementy jego 
wyposażenia, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, 
uwzględniając elementy jego 
wyposażenia, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, 
uwzględniając elementy jego 
wyposażenia, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności i wydarzenia z 
przeszłości, nie popełniając 
większych błędów.

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia 
z przeszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń opowiada o minionych 
wydarzeniach i reaguje na dobre i 
złe wiadomości, stosując właściwe 
formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opowiada o minionych 
wydarzeniach i reaguje na dobre i złe 
wiadomości, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń opowiada o minionych 
wydarzeniach i reaguje na dobre i złe 
wiadomości, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opowiada o minionych 
wydarzeniach i reaguje na dobre i złe 
wiadomości, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
wydarzeniami z przeszłości.

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wydarzeniami z 
przeszłości, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wydarzeniami z przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wydarzeniami z przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
postacie z książek, filmów 
programów telewizyjnych i/lub gier 
komputerowych, nie popełniając 
większych błędów.

Uczeń opisuje postacie z książek, 
filmów programów telewizyjnych i/lub 
gier komputerowych, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń opisuje postacie z książek, filmów 
programów telewizyjnych i/lub gier 
komputerowych, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń opisuje postacie z książek, filmów 
programów telewizyjnych i/lub gier 
komputerowych, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5, czasy 
present simple, past simple, past 
continuous, mowę niezależną 
(Direct speech).

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czasy present simple, 
past simple, past continuous, mowę 
niezależną (Direct speech), 
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czasy present simple, past 
simple, past continuous, mowę 
niezależną (Direct speech), popełniając 
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czasy present simple, past 
simple, past continuous, mowę niezależną 
(Direct speech), popełniając bardzo liczne 
błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wstęp opowiadania, 
krótki tekst na temat przeczytanej 
przez siebie książki, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki 
tekst na temat przeczytanej przez 
siebie książki, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wstęp opowiadania, krótki 
tekst na temat przeczytanej przez siebie 
książki, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 

pisze wstęp opowiadania, krótki tekst na 
temat przeczytanej przez siebie książki, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
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styl. właściwej formy i stylu.

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
historii o dziwnych stworach i 
potworach, nie popełniając 
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
historii o dziwnych stworach i 
potworach, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat historii 
o dziwnych stworach i potworach, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat historii o 
dziwnych stworach i potworach, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

UNIT 6

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń kupuje bilet i uzyskuje 
potrzebne informacje w kinie, 
udziela rad, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń kupuje bilet i uzyskuje 
potrzebne informacje w kinie, udziela 
rad, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń kupuje bilet i uzyskuje potrzebne 
informacje w kinie, udziela rad, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń kupuje bilet i uzyskuje potrzebne 
informacje w kinie, udziela rad, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
seansami kinowymi, kupowaniem 
biletu na film itp.

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z seansami 
kinowymi, kupowaniem biletu na film 
itp, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z seansami kinowymi, 
kupowaniem biletu na film itp, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z seansami kinowymi, 
kupowaniem biletu na film itp, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6, czas 
present simple, czasowniki modalne 
must, should, przysłówki sposobu.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
czasowniki modalne must, should, 
przysłówki sposobu, popełniając 
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
czasowniki modalne must, should, 
przysłówki sposobu, popełniając liczne 
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
czasowniki modalne must, should, 
przysłówki sposobu, popełniając bardzo 
liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze recenzję filmu oraz 
programu telewizyjnego, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi.

Uczeń pisze recenzję filmu oraz 
programu telewizyjnego, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze recenzję filmu oraz 
programu telewizyjnego, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze recenzję filmu oraz programu 
telewizyjnego, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu.

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych gatunków filmowych, nie 
popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych gatunków filmowych, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych gatunków filmowych, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych 
gatunków filmowych, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.
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UNIT 7

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń kupuje różne towary w 
sklepie, składa propozycje i 
obietnice, podejmuje decyzje, 
przeprasza, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń kupuje różne towary w sklepie, 
składa propozycje i obietnice, 
podejmuje decyzje, przeprasza, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń kupuje różne towary w sklepie, 
składa propozycje i obietnice, podejmuje 
decyzje, przeprasza, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń kupuje różne towary w sklepie, 
składa propozycje i obietnice, podejmuje 
decyzje, przeprasza, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża 
swoje plany i zamierzenia dotyczące 
przyszłego weekendu, nie 
popełniając większych błędów.

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące przyszłego 
weekendu, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące przyszłego weekendu, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące przyszłego weekendu, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7, czas 
present simple, zaimki pytające, will 
dla wyrażania decyzji, obietnicy i 
propozycji, tryb rozkazujący.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7, czas present simple, 
zaimki pytające, will dla wyrażania 
decyzji, obietnicy i propozycji, tryb 
rozkazujący, popełniając nieliczne 
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7, czas present simple, zaimki 
pytające, will dla wyrażania decyzji, 
obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący, 
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7, czas present simple, zaimki 
pytające, will dla wyrażania decyzji, 
obietnicy i propozycji, tryb rozkazujący, 
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst reklamy dla 
centrum handlowego i dla piekarni, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum 
handlowego i dla piekarni, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum 
handlowego i dla piekarni, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum 
handlowego i dla piekarni, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu.

UNIT 8

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności i wydarzenia z niedalekiej 
przeszłości, mające wpływ na 
teraźniejszość, nie popełniając 
większych błędów.

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia 
z niedalekiej przeszłości, mające 
wpływ na teraźniejszość, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
niedalekiej przeszłości, mające wpływ na 
teraźniejszość, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
niedalekiej przeszłości, mające wpływ na 
teraźniejszość, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.
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Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, 
opisując swoje urazy, symptomy 
chorób i dolegliwości, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, 
opisując swoje urazy, symptomy 
chorób i dolegliwości, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, 
opisując swoje urazy, symptomy chorób 
i dolegliwości, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, 
opisując swoje urazy, symptomy chorób i 
dolegliwości, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 8, czas 
present simple, czas present perfect, 
czas past simple, czasowniki 
regularne i nieregularne.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8, czas present simple, czas 
present perfect, czas past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne, 
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8, czas present simple, czas 
present perfect, czas past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne, 
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8, czas present simple, czas 
present perfect, czas past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne, 
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wiadomość e-mail z 
pobytu w szpitalu oraz do 
kolegi/koleżanki, będącego/będącej 
w szpitalu, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze wiadomość e-mail z 
pobytu w szpitalu oraz do 
kolegi/koleżanki, będącego/będącej w 
szpitalu, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wiadomość e-mail z pobytu 
w szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, 
będącego/będącej w szpitalu, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wiadomość e-mail z pobytu w 
szpitalu oraz do kolegi/koleżanki, 
będącego/będącej w szpitalu, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu.

Ocenę celującą z zakresu każdego działu może otrzymać uczeń  posiadający umiejętności podstawowe i ponad podstawowe, 
rozwiązujący zadania trudne, nietypowe, stosujący nowatorskie rozwiązania, potrafiący wykorzystywać podczas lekcji wcześniej 
zdobytą i dobrze utrwaloną wiedzę, potrafiący samodzielnie zdobywać informację i wykorzystywać je później, pracujący aktywnie 
przez cały rok szkolny , oraz chętnie biorący udział we wszelkich dodatkowych aktywnościach proponowanych przez nauczyciela.
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